
|

Lokalplan nr. 702.1 
Solrød Erhvervskile
med miljørapport og tillæg nr. 8 til Solrød Kommuneplan 2017

BYRÅDETSOLRØD KOMMUNE

UDKAST TIL
FORSLAG



2

Lokalplanvejledning 
Hvordan er lokalplanen bygget op? 3
Hvad er en lokalplan?  3
Hvorfor og hvornår udarbejdes en lokalplan? 3
Hvordan behandles en lokalplan? 3
Klagevejledning 3

Redegørelse 5

Bestemmelser
§ 1 Lokalplanens formål 15
§ 2 Område og zonestatus 15
§ 3 Områdets anvendelse 15
§ 4 Udstykning 16
§ 5 Byggemodning, vej-, sti- og parkeringsforhold 16
§ 6 Bebyggelsens omfang og placering 17
§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 17
§ 8 Ubebyggede arealer     18
§ 9 Tekniske forhold     19
§ 10 Afskærmning 20
§ 11  Ejer- og brugerforening 20
§ 12  Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse 20
§ 13 Lokalplanens retsvirkninger 21
§ 15 Vedtagelsespåtegning 21

Kortbilag
Kortbilag 1, Matrikelkort nord 22
Kortbilag 2, Matrikelkort syd 23
Kortbilag 3, Eksisterende forhold nord 24
Kortbilag 4, Eksisterende forhold syd 25
Kortbilag 5, Fremtidige forhold nord 26
Kortbilag 6, Fremtidige forhold syd 27

Indhold

FORSLAGFORSLAG

 
Tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 8 for lavbundsarealer 
er fremlagt i høring sideløbende med dette lokalplanforslag.

Forslaget til kommuneplantillægget kan ses digitalt på: 
www.kommuneplan.solrod.dk under TILLÆG.



3

Hvordan er lokalplanen bygget op?
Redegørelsen beskriver de eksisterende forhold inden for lokal-
planområdet samt baggrunden for lokalplanprocessen. 
Redegørelsen er vejledende og  af illustrerende karakter.

Bestemmelserne (§§) er den juridisk bindende del af lokalpla-
nen.

Kortbilag forefindes bagest i lokalplanen.

Hvad er en lokalplan?
En lokalplan fastlægger de fremtidige forhold inden for et lokalt 
afgrænset område. Lokalplanen indeholder eksempelvis bestem-
melser om:

	 •	 hvad et område skal anvendes til, 
	 •	 hvordan veje og stier skal udformes, 
	 •	 hvordan bebyggelsen skal placeres, 
	 •	 hvor højt og tæt der må bygges,  og
	 •	 hvordan friarealerne skal indrettes m.m.

Hvorfor og hvornår udarbejdes en lokalplan?
Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, når det er 
nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, samt 
når større bygge- og anlægsarbejder skal virkeliggøres. Hensig-
ten er, at disse opnår den ønskede udformning og sammenhæng 
med øvrig planlægning og eksisterende bebyggelse.

Byrådet kan til enhver tid beslutte at udarbejde et lokalplanfor-
slag.

Hvordan behandles en lokalplan?
En lokalplan skal sendes i offentlig høring for at sikre borgernes 
indflydelse. Høringen varer mindst 2 uger, og der afholdes ofte 
borgermøde i høringsperioden.

Efter høringsfristens udløb behandler Byrådet de kommentarer 
og bemærkninger, der er indkommet fra borgere og myndighe-
der i høringsperioden. 

Når lokalplanen er endeligt vedtaget, bekendtgøres dette i lokal-
pressen og er herefter bindende for de ejendomme, der ligger 
inden for lokalplanområdet.

Klagevejledning
Efter lokalplanens endelige vedtagelse kan der ifølge planlovens
§ 58 klages over retlige spørgsmål. Solrød Kommune videresen-
der eventuel klage til Planklagenævnet sammen med kommu-
nens bemærkninger til sagen.

En eventuel klage skal sendes via Klageportalen, der findes på
www.borger.dk eller www.virk.dk, hvor du logger på som du

Du kan se den komplette liste 
over, hvad en lokalplan kan in-
deholde i planlovens § 15.

Planloven kan findes på:  
www.retsinformation.dk

Lokalplanvejledning
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plejer, typisk med NemID. Klagen sendes via Klageportalen til
den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i
Klageportalen.

Hvad kan der klages over
Du kan klage over retlige spørgsmål, f.eks. hvis du mener, at
kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen.
Du kan derimod ikke klage over, at kommunen, efter din opfat-
telse, burde have truffet en anden afgørelse, f.eks. over kom-
munens skøn, dvs. når kommunen kunne vælge mellem flere 
forskellige afgørelser.

Hvem kan klage
Enhver der har retlig interesse i sagens udfald, f.eks. ansøgere,
naboer, omboende, lokalforeninger (grundejerforeninger, 
vejlaug) og andre, som er omfattet af en retlig interesse eller er 
part i sagen.

Frist for at klage
Klagefristen er 4 uger fra den dato lokalplanen er offentligt be-
kendtgjort. Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 
måneder fra den dato afgørelsen er meddelt.

Gebyr
For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder
anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Geby-
rets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger
eller en virksomhed/organisation.

Privatpersoner skal betale gebyr på 900 kr.
Virksomheder og organisationer skal betale gebyr på 1.800 kr.

Klagegebyret opkræves af Planklagenævnet. Betaling af klage-
gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet.
Gebyret skal indbetales, inden for en af Planklagenævnet fastsat
frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvi-
ses klagen.

Et indbetalt gebyr tilbagebetales, hvis:
 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse  
     ændres eller ophæves,
 2) klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller
 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist,
     manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke
     er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Indgives flere klager over samme afgørelse, opkræves der et
gebyr for hver selvstændig klageskrivelse.
Hvis flere klageberettigede indgiver en samlet klage, betales ét
klagegebyr. Hvis blot en af klagerne er en virksomhed eller en
organisation opkræves 1.800 kr.

Lokalplanvejledning
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For yderligere information 
henvises til Planklagenævnets 
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Redegørelse for lokalplanen
Lokalplanens baggrund
Der er et stigende behov for transport- og logistikcentre, idet 
disse er et resultat af vores ændrede handelsmønstre, herunder 
især den stadig stigende handel på internettet.

Et transport- og logistikcenter kræver, dels ganske store bebyg-
gede arealer i form af lagerhaller, dels store befæstede arealer 
til parkering, læsning og lastning af lastvognene samt til- og 
frakørsel.

Det fremgår af den moderniserede planlov fra 15. juni 2017, § 
11b, stk. 1, nr.14, at erhvervsarealer langs motorvejen priori-
teres til transport- og logistikvirksomheder og andre transport-
tunge virksomheder.  

Der er med etableringen af København-Ringstedbanen opstået 
en kile i landskabet. Arealet vurderes ikke egnet til landbrugs-
areal på grund af størrelsen og de fysiske barrierer i landskabet. 
Det vurderes heller ikke egnet som friluftsområde primært på 
grund af støjen i området. 

Derudover er der funktionelle forhold der gør, at området egner 
sig godt til transport- og logistikformål. Placeringen tæt på til-
kørslen til motorvejen betyder, at transporterne har let adgang 
til området, og at kørsel på mindre veje med potentielt tung tra-
fik er begrænset. 

Solrød Byråd ønsker at etablere et område til transport- og logi-
stikerhverv. 

Udvikler af området vurderer, at årsdøgnstrafikken bliver 800 
lastbiler - herunder modulvogntog. En anden placering end den 
aktuelle kan resultere i miljøkonflikter med omgivelserne for så 

Redegørelse

Lokalplanområdets placering i 
nærområdet.
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Redegørelse

vidt angår trafik og anden støj fra området. Det vil derfor være 
samfundsmæssigt og navnlig planlægningsmæssigt en god løs-
ning at placere transportcentret på dette indeklemte areal, hvor 
risikoen for miljøkonflikter med det omgivende samfund er be-
grænset.

Offentlig høring
Lokalplanforslaget vil være i offentlig høring i perioden fra den 
29. maj 2019 til den 24. juli 2019, begge dage medregnet. 

Der afholdes borgermøde om lokalplanforslaget den 24. juni 
2019. 

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1. 

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet afgrænses i dag af København-Ringstedbanen 
mod vest, Køge Bugt Motorvejen mod øst, Roskildevej mod syd 
og et regnvandsbassin mod nord. 

Arealet anvendes primært til landbrugsformål med få eksiste-
rende boliger og virksomheder inden for området.

Realisering af lokalplanen forudsætter ophævelse af landbrugs-
pligten, jf. Landbrugslovens § 7. 

Fremtidige forhold
Bestemmelserne i planen har ikke betydning for områdets nu-
værende lovlige forhold, men træder i kraft ved fremtidige æn-
dringer.

Anvendelse
Lokalplanområdet kan anvendes til transport- og logistikerhverv. 

Lokalplanområdet inddeles i 4 delområder. Delområde A og B 
må kun anvendes til transport- og logistikvirksomheder. 

Delområde C må kun anvendes til tekniske anlæg til jernbanen, 
sneværnsbælte og afskærmende beplantning.

Delområde D må kun anvendes til grønt område med skov og 
sø. 

Udstykning
Matrikler inden for lokalplanområdet må ikke udstykkes mindre 
end 5.000 m2.

Bebyggelsen
Bebyggelse inden for lokalplanområdet kan opføres i maks 15 
meters højde over byggemodnet terræn og maks i 4 etager. 

Facader må ikke opføres med en længde og dybde, der oversti-

FORSLAGFORSLAG
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Redegørelse

ger 300 meter, og bebyggelsesprocenten fastsættes til 50%.

Ubebyggede arealer
Ubebyggede arealer skal have et ordentligt og pænt udseende.
Udendørs oplag er ikke tilladt.

Det sikres i lokalplanen, at området får et grønt udtryk mod 
vest. Dette gøres løbende i forbindelse med at byggeri opføres, 
ved at stille krav til, at der etableres et mindst 5 meter bredt 
beplantningsbælte bestående af træer og buske vest for byg-
geriet. Der kan placeres vej mellem bygninger og det grønne 
areal. Målet er, at området fremstår grønt mod vest, når træer 
og buske vokser op.  

Vej-, sti- og parkeringsforhold (udbygningsaftale)
Indenfor lokalplanområdet udlægges intern vejforsyning til be-
tjening af byggeriet i området. 

Den offentlige sti, der går gennem området skal bevares, en-
ten med nuværende tracé eller med et nyt tracé, der sikrer de 
bløde trafikanter, der kører igennem området. 

Der skal sikres parkering til ansatte indenfor lokalplanområ-
det. Ligeledes skal det sikres, at der er plads til parkering af 
lastbiler inden for området, så de ikke parkeres uden for om-
rådet på nærliggende veje. 

I forbindelse med lokalplanen er der planlagt for infrastruk-
turforbedring af den overordnede vejadgang til området. In-
frastrukturforbedringerne er aftalt gennem en frivillig udbyg-
ningsaftale, som en forudsætning for lokalplanens gennemfø-
relse. Det betyder, at det er grundejer (udvikler), der afholder 
udgifterne til de infrastrukturforbedringer, der fremgår af ud-
bygningsaftalen.

De planlagte forbedringer omfatter: 

•  Anlæggelse af ny vej fra Åsvej over matr.nr. 14hq, som til-
sluttes Roskildevej 

• Terrænregulering ved etablering af ny vejadgang 
• Nødvendige tilslutningsanlæg til og på Roskildevej
•  Nødvendig udvidelse af eksisterende vejadgang ved Åsager 
•  To prioriterede kryds til den nye krydsning med eksiste-

rende veje - Dvs. den nye adgangsvej fra Roskildevej til 
erhvervsområdet bliver den primære vej og tilstødende veje 
(blandt andet Åsvej og Åsager) bliver sekundære.

• Etablering af stibro/stitunnel/stikrydsning ude af niveau.
•  Eksisterende vejstrækning på Åsvej dimensioneres til last-

biltrafik på den strækning, hvor lastbiltrafikken krydser 
Åsvej, dvs. fra den nye vej til vejadgangen til det nye er-
hvervsområde.

FORSLAGFORSLAG
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Forbedringerne sikrer, at adgang for tung trafik til motorvejen 
sker via eksisterende motorvejstilkørsel.

Udbygningsaftalen skal godkendes samtidig med lokalplanens 
endelige vedtagelse. 

Det følger af planlovens § 21b, at der kan indgås aftale mel-
lem en grundejer og en offentlig myndighed om finansiering af 
infrastrukturanlæg (offentlige vejanlæg mv.), der er nødven-
dige for at realisere et projekt.

Forhold til anden planlægning

Fingerplan 2019
Fingerplan 2019 omfatter alle hovedstadsområdets kommuner 
og udgør det overordnede grundlag for kommunernes planlæg-
ning af byudvikling, byomdannelse, grønne kiler, trafikanlæg 
m.m. 

I den moderniserede Planlov fra 2017 er indsat en ny bestem-
melse, der i § 11b foreskriver, at erhvervsarealer langs motor-
veje prioriteres  til transport- og logistikvirksomheder og andre 
transporttunge erhverv. 

Det er således også en del af Regeringens udmeldte interesser 
i planlægningen, at disse motorvejsnære arealer reserveres til 
blandt andet transport- og logistikerhverv.

Dette førte til, at Erhvervsministeriet med revision af Finger-
plan 2017 udlagde det indeklemte areal mellem Køge Bugt 
Motorvejen og København-Ringstedbanen i Solrød Kommune til 
erhvervsformål i form af transport- og logistikerhverv. Denne 
udpegning er videreført til Fingerplan 2019.

Efterfølgende har Solrød Kommune tilvejebragt Kommuneplan-
tillæg for Solrød Erhvervskile inkl. miljørapport og OSD-rede-
gørelse. Kommuneplantillægget blev endelig vedtaget af Solrød 
Byråd den 28. januar 2019. 

Grundvand
Lokalplanområdet ligger inden for et område, som er udpeget 
til område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), hvilket vil 
sige, at der skal tages særligt hensyn til grundvandet. Samtidig 
ligger lokalplanområdet i et nitratfølsomt indvindingsområde 
(NFI). Begge udpegninger fremgår af Solrød Kommuneplan 
2017.

Der må som hovedregel ikke ske arealanvendelse, som udgør 
en fare for forurening af grundvandet, inden for områder med 
særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i nitratfølsomme ind-
vindingsområder (NFI), medmindre der foretages afværgeforan-
staltninger.

Redegørelse

FORSLAGFORSLAG
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Redegørelse

Området er sårbart overfor grundvandstruende aktiviteter. Byg-
ninger og lastbiler vurderes ikke at være grundvandstruende. 
Omlæsning af gods kan være grundvandstruende på grund af 
begrænset lertykkelse. Som afværgeforanstaltning skal dræn-
vand fra veje, parkeringspladser og andre arealer hvor der sal-
tes håndteres. Dette gøres ved, at:

•  Der skal foretages opsamling af drænvand fra følgende områ-
der: veje, parkeringsarealer, arealer hvor der saltes og area-
ler hvor der vil være oplag af grundvandstruende gods. 
Det opsamlede drænvand skal afledes til nedsivningssik-
rede forsinkelsesbassiner med rensning. Hvis det opsamlede 
drænvand forventes at indeholde andre stoffer end hvad der 
normalt findes i overfladevand fra tage og befæstede arealer, 
skal vandet afledes til kloak. Dette kræver en separat tilla-
delse fra Solrød Kommune.

• Det er ikke tilladt at anvende pesticider på området.

•  Nedsivning af tagvand må ikke ske inden for boringsnære 
beskyttelsesområder (BNBO). Ved nedsivning af tagvand på 
øvrige arealer, skal det sikres at tagfladen ikke indeholder 
miljøskadelige stoffer. Nedsivning af tagvand kræver separat 
tilladelse fra Solrød Kommune.

Det er ikke tilladt at have oplag af gods, kemikalier mv. som kan 
være grundvandstruende indenfor områder, hvorfra der kan ske 
nedsivning. 

Lokalplanens bestemmelser er ikke i strid med dette.

Solrød Kommuneplan 2017 (med tillæg nr. 1) og forslag 
til tillæg nr. 8
Området blev omfattet af kommuneplanens bestemmelser 
med kommuneplantillæg nr. 1 for rammeområde 324, Solrød 
Erhvervskile, Solrød og rammeområde 419, Solrød Erhverv-
skile, Jersie, som udlagde området til Transport- og logistik-
virksomheder. 

Herudover gælder også de generelle rammer, som findes i kom-
muneplanens rammer for lokalplanlægning.

Desuden indeholder kommuneplanen også retningslinjer for 
skiltning, som danner grundlag for bestemmelser om skiltning i 
denne plan. 

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med de 2 rammeom-
råder.

Da lokalplanlægningen medfører behov for en justering af kom-
muneplanens udpegninger af lavbundsarealer, er der samtidig 
med lokalplanen udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 
8. Samtidig bliver arealet omfattet af retningslinjer for skiltning i 

FORSLAGFORSLAG
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erhvervsområder.

Kommuneplantillæg nr. 1 om Solrød Erhvervskile samt Forslag 
til kommuneplantillæg nr. 8 om lavbundsarealer og skiltning kan 
ses digitalt på www.kommuneplan.solrod.dk under TILLÆG.

Aflysning af lokalplan, servitutter mv.
Der er ingen gældende lokalplaner indefor lokalplanområdet.

Der findes en række servitutter på ejendommene inden for om-
rådet. Men ingen af disse fortrænges af denne lokalplan.

Kystnærhedszonen
Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen, hvor der 
skal redegøres for den planlægningsmæssige eller funktionelle 
begrundelse for planlægning inden for kystnærhedszonen. Dette 
er der redegjort for i miljørapporten til kommuneplantillæg nr. 1 
for området. Miljørapporten for kommuneplantillæg nr. 1 forhol-
der sig også til den mulige terrænregulering på +/- 8 meter for 
området som helhed.

Af miljørapporten for kommuneplantillæg nr. 1 fremgår blandt 
andet, at området er udvalgt af flere årsager. Den primære år-
sag er, at der i forbindelse med anlæg af København-Ringsted 
banen er opstået en smal kile i landskabet, der er afgrænset 
af store infrastrukturanlæg i form af jernbanen og Køge Bugt 
Motorvejen. Arealet vurderes ikke egnet som landbrugsområde 
pga. størrelsen og de fysiske barrierer i landskabet. Det vurde-
res heller ikke egnet som friluftsområde primært pga. støjen. 
Derfor vurderes området ud fra en planlægningsmæssig
vinkel at være egnet til transport- og logistikerhverv. Derudover 
er der funktionelle forhold der gør, at området egner sig godt til 
formålet. Placeringen tæt på tilkørslen til motorvejen
betyder, at det transporterne har let adgang til området, og at 
kørsel på mindre veje med potentielt tung trafik, er begrænset.

Der er op til 13 meter terrænforskel i området. Dette udfordrer 
bygningshøjderne og afvandingen i området. Den maksimale 
bygningshøjde bliver 15 meter og den maksimale længde/bred-
de pr. bygning bliver 300 meter.

Terrænet vil blive tilladt udjævnet med udgangspunkt i vejni-
veauet mod Åsvej, og udgravet op mod nord, for dels at ”ind-
bygge” bygningerne i terrænet og dels for at reducere synlighe-
den fra Solrød Landsby. Terrænregulering på maksimalt +/- 8 
meter i forhold til naturligt terræn for området som helhed.   
Byggeriet vurderes ikke at blive synligt fra kysten (Køge Bugt), 
idet det afskærmes af både støjvolde langs motorvejen og andre 
høje bygninger i Solrød Kommune. 

Redegørelse
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Redegørelse

Fredskov
På en del af matr. nr. 11a findes et ca. 5 ha. stort skovareal, der 
er noteret som fredskovspligtigt. Såfremt Miljøstyrelsen medde-
ler tilladelse til, at en del af skoven nedlægges, tilgår den ned-
lagte skov Miljøstyrelsens puljeskov. En del af skoven bibeholdes 
i lokalplanen indenfor delområde D.

Lavbundsareal
Den sydlige del af lokalplanområdet er i dag udpeget som lav-
bundsområde, der skal genoprettes som vådområde. Det be-
tyder, at området så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg, 
som ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt for jordbrugsdriften.

Dette justeres med Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 (se un-
der Solrød Kommuneplan 2017 mv.).

§ 3 søer
Der findes på matriklerne 11a og 11f Jersie By, Jersie to søer, 
der er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3. Alle former 
for tilstandsændringer kræver dispensation.

Flagermusledelinjer
Der er 2 flagermusledelinjer langs Åsvej fra tunnellen under ba-
nen. Beliggenheden kan ses på kortbilag 4.

Beskyttede diger
Inden for lokalplanområdet er beskyttede diger i henhold til Mu-
seumslovens § 29a, som vist på kortbilag 3-4. 

Afvanding
Afvanding af området skal ske i overensstemmelse med Tillæg 
nr. 2-2019 til Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014-2026 - 
Kloakering af Solrød Erhvervskile.

Fortidsminder
Der er ikke udpeget særlige kul turhistoriske interesser inden for 
området, som denne plan omhandler.

Findes der under jordarbejder grave, gravpladser, bopladser, 
ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet, i med-
før af museumslovens § 27, standses i det omfang det berører 
fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Museum Syd-
østdanmark. 

Bygherren kan i henhold til museumslovens § 25 anmode Mu-
seum Sydøstdanmark om at tage stilling til, hvorvidt jordar-
bejder vil berøre væsentlige fortidsminder. 

FORSLAGFORSLAG
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Redegørelse

Forhold til byens andre funktioner 

Detailhandel
Der må ikke placeres detailhandel inden for lokalplanområdet. 
Det vurderes, at området kan forsynes fra Solrød Center og Jer-
sie Center, der ligger ca. 1 km fra området og hvortil man nemt 
kan komme enten via stisystemet eller via lokale veje. 

Støj
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj skal overhol-
des, jævnfør miljøbeskyttelsesloven. 

Jordhåndtering
Jord skal som udgangspunkt genindbygges på ejendommen.

Kollektiv trafik
Ved udarbejdelsen af denne lokalplan (2019) busbetjenes områ-
det via busrute 246 på Åsvej.   

Vand og varme 
Lokalplanområdet forsynes med vand fra Solrød Vandværk 
a.m.b.a.

Kollektiv varmeforsyning af området kan ske med fjernvarme fra 
Solrød Fjernvarme a.m.b.a.

Forsyning af forbindelse til el, telefon, internet, radio og tv sker 
fra forsyningsselskaber, der har ledninger i området. 

Spildevandsplanlægning
Som led i kommunens klimatilpasningsplan ønsker Solrød Kom-
mune at mindske overbelastning af kommunens regnvandsklo-
akker, vandløb og søer for at forebygge oversvømmelser. Det er 
derfor vigtigt, at overfladeafstrømningen overholder de forud-
sætninger, regnvandskloakken er anlagt efter.

Den maksimalt tilladte befæstelsesgrad for området er 0,7.

Befæstelsesgraden er både et udtryk for, hvor meget regnvand 
der forventes at blive afledt til afløbssystemet (afløbskoefficien-
ten) og for den maksimale del af arealet, der må befæstes og 
dermed aflede regnvand til kloaksystemet.

Vand fra området håndteres i henhold til Spildevandsplantillæg 
nr. 2.

Vejbetjening
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Åsvej via direkte forbindelse 
til Roskildevej.

FORSLAGFORSLAG
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Jordforurening
Der er ikke registreret jordforurening inden for lokalplanområ-
det. 

Miljømæssige forhold
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 
og af konkrete projekter skal kommunen gennemføre en miljø-
vurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig 
indvirkning på miljøet.

Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremti-
dige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvur-
dering, og disse planer skal derfor “screenes”, dvs. at der skal 
gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal gen-
nemføres en egentlig miljøvurdering.

Ud fra “screeningen” beslutter Byrådet, om en plans påvirkning 
på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der skal 
gennemføres en egentlig miljøvurdering.

Der er i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 1 foretaget en 
miljøvurdering (offentliggjort 12. september 2018) af følgende 
forhold for området:

•  Befolkningen
•  Menneskers sundhed
•  Biologisk mangfoldighed
•  Vand
•  Klimatiske faktorer
•  Materielle goder
•  Kulturarv
•  Landskab

Solrød Kommune vurderede på baggrund af screeningen af lo-
kalplanforslaget, at der skulle udarbejdes en samlet miljørapport 
for lokalplanforslaget med følgende emner:

•  Beboelse i området.
•  Støj fra og trafik håndtering af en ÅDT på 800 lastbiler.
•  Håndtering af overflade- og spildevand.

Det er Byrådets vurdering, at der på baggrund af “screening” af 
lokalplanforslaget skulle fortages en miljøvurdering af lokalplan-
forslaget. Det tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 8 blev 
vurderet til ikke at skulle miljøvurderes.

Miljørapporten offentliggøres samtidig med dette lokalplanfor-
slag.

Landzonetilladelser
Lokalplanområdet overføres til Byzone ved vedtagelsen af lokal-
planen. 

Redegørelse
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Dispensation fra lokalplanen
Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lem-
pelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at 
det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges 
fastholdt ved lokalplanen. Det vil sige at dispensationen ikke må 
stride mod lokalplanens principper.

Lokalplanens gennemførelse
Lokalplanområdet er privatejet. Lokalplanen vil kunne danne 
grundlag for ekspropriation til virkeliggørelse af planens bestem-
melser om interne veje i lokalplanområdet, hvis de almindelige 
betingelser for ekspropriation er opfyldt.

Redegørelse

FORSLAGFORSLAG
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Bestemmelser for lokalplanen
SOLRØD KOMMUNE
Lokalplan nr. 702.1
Solrød Erhvervskile

I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 50 af 
19. januar 2018 med senere ændringer) fastsættes følgende 
bestemmelser for det i § 2 nævnte område i Solrød Kommune. 

§ 1  Lokalplanens formål

1.1 At udlægge området til transport- og logistikvirksomhe-
der.

1.2  At sikre, at delområde C, som vist på kortbilag 5-6, kun 
anvendes til tekniske anlæg til jernbanen, sneværnsbæl-
te og afskærmende beplantning.

1.3  At sikre den eksisterende stiforbindelse gennem områ-
det, adskilt fra den tunge trafik.

1.4 At sikre, at vejadgang til området sker via Roskildevej 
og Åsvej.

§ 2  Område og zonestatus

2.1  Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1-2 og om-
fatter matr. nre. 6as, 8i, 10a, 11a, 11ci, 11f, 14fz, 7000n 
Jersie By, Jersie samt del af 7a, 11ha, 14hq, 7000ax 
Jersie By, Jersie og del af 5o, 19a, 20a Solrød By, Solrød, 
samt alle matrikler der efter endelig vedtagelse og of-
fentlig bekendtgørelse af denne lokalplan udstykkes fra 
nævnte ejendom.  

2.2 Med lokalplanens vedtagelse overføres lokalplanområdet 
til byzone.

§ 3  Områdets anvendelse

3.1  Området som helhed må anvendes til transport- og logi-
stikvirksomheder.

3.2 Delområde A og B må kun anvendes til transport- og lo-
gistikvirksomheder.

3.3  Delområde C må kun anvendes til sneværnsbælte, tekni-
ske anlæg til jernbanen og afskærmende beplantning.

3.4  Delområde D skal forblive grønt område med skov og 
sø.

§§
Bestemmelser
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§ 4  Udstykning

4.1 Matrikler i delområde A og B må ikke udstykkes med en 
mindre grundstørrelse  end 5.000 m2.

4.2  Delområde C og tekniske anlæg (som transformersta-
tion) skal selvstændigt udmatrikuleres.  

§ 5  Byggemodning, vej-, sti- og parkeringsforhold

 Byggemodning
5.1  Byggemodningsprojektet skal godkendes af Solrød Kom-

mune. Byggemodningsprojektet skal for hver enkelt 
ejendom indeholde:

•   Vej-, sti- og parkeringsprojekt, herunder nødvendige 
hjørneafskæringer og vendepladser, afskærmning, 
belysnings- og beplantningsplan.

•  Terræn: 
  Kote- og situationsplan over fremtidigt og naturligt 

terræn, herunder jordhåndtering.

5.2  Solrød Kommune skal godkende et samlet byggemod-
ningsprojekt for adgangsveje, terrænregulering og fæl-
lesarealer, herunder materialevalg.

 Veje
5.3  Privat fælles-(adgangs)-vej udlægges som vist på kortbi-

lag 5-6 med vejadgang fra Åsvej via Roskildevej.

5.4 Privat fælles-(adgangs)-veje internt i området udlægges 
som privat fællesvej i en bredde på 18 meter, indehol-
dende kørebane, cykelsti og fortov, som vist på figur 1.

 Stier 
5.5  Den eksisterende stiforbindelse langs Åsvej skal opret-

holdes uden krydsninger i samme niveau som trafikken 
til transport- og logistikvirksomhederne i erhvervsom-
rådet. 

5.6 Den eksisterende skolestiforbindelse, der går igennem 
området skal bevares i minimum 2,5 meters bredde. 
Tracéet af stien kan flyttes, men skal have stiadgang 
fra A-B, som vist på kortbilag 6. 

 Parkering 
5.7  Der skal udlægges og anlægges parkeringspladser for 

hver enkel ejendom inden for lokalplanområdet. 

  Der skal pr. ejendom mimimum udlægges og anlæg-
ges: 

• 1 lastbilparkeringplads pr. 1000 m2 byggeri, inkl. 

§§

Bestemmelser

Figur 1: Vejprofil med både kø-
rebane og cykelsti/fortov, som 
nævnt i § 5.4.

8m3m 1m

Cykelsti/fortorv
Rabat

Vejbane

14 m
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parkering i porte
• 1 p-plads pr. 50 m2 byggeri til administration
• 1 p-plads pr. 500 m2 byggeri til lager og logistik

5.8 Trailere o. lign. skal placeres i parkeringsbåse.

5.9  Al parkering skal ske inden for lokalplanområdet. 

5.10  Der må ikke parkeres lastbiler langs Åsvej og Åsager.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

6.1 Bebyggelse inden for lokalplanområdets delområde A og 
B må ikke være højere end 15 meter.

 Alle bygningshøjder måles fra et af Solrød Kommune 
fastsat og godkendt niveauplan, svarende til det bygge-
modnede, færdige terræn.

6.2  Bebyggelse må ikke opføres i mere end 4 etager.

6.3  Afskærmning, tekniske anlæg, solceller etc. må dog 
have et toppunkt på op til 2 meter over de i § 6.1 fast-
satte bygningshøjder, såfremt de trækkes mindst 5 
meter tilbage fra facadelinjen. 

6.4  Tage skal udformes som flade tage eller tage med ensi-
dig taghældning. 

6.5 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må 
ikke overstige 50%. 

6.6 Inden for delområde A og B må opføres bygninger til 
miljøstationer.

 Byggelinjer
6.7 Bygninger skal opføres vinkelret på en fælles facadelinje 

vist på kortbilag 5-6 eller parallelforskudt med denne ef-
ter princippet vist på figur 2.

6.8 Vejbyggelinjer fra Køge Bugt Motorvejen og Roskildevej 
skal respekteres.

§ 7  Bebyggelsens ydre fremtræden

 Facader
7.1 Til facader og tage med en taghældning over 1:40 (1,4 

grader) må der kun anvendes materialer i følgende far-
ver: mørke nuancer i grå, sort eller brun. 

 Blanke eller reflekterende materialer må ikke anvendes. 

7.2 Facader må ikke være længere eller dybere end 300 
meter. Facadens monotone udtryk kan brydes med 
fremspring/indhak i facaden eller ved veksling i facade-
beklædningen.

Bestemmelser

Figur 2: Princip for bygningernes 
placering i forhold til en fælles 
facadelinje. Alle bygninger skal 
orienteres vinkelret ud fra denne 
linje.

fælles  
facadelinje

§§
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7.3 Sognegrænsen (tidligere beskyttet dige) skal markeres 
på tværs af området efter nærmere godkendelse af Sol-
rød Kommune.

7.4  Solceller kan placeres på tag, facade og terræn. Det skal 
sikres, at de placeres, så der ikke sker reflektion, der er 
til gene for trafik eller boliger se § 6.3.

 Skiltning og udsmykning
7.5   Al skiltning og udsmykning skal forelægges og godken-

des af Solrød Kommune. Skiltning, herunder eventuel 
belysning af skiltning, skal være i overensstemmelse 
med Solrød Kommunes gældende retningslinjer for skilt-
ning.

7.6  Facadeskiltning skal udføres i som løse bogstaver i max 
1,5 meters højde. Facadeskiltning må kun ske med virk-
somhedens navn (bogstaver) og logo.

7.7 Der må ikke skiltes på tage.

7.8 Der må opsættes flagstænger i grupper af 3 stk. med en 
højde på max. 12 meter. Dog kun 3 grupper pr. matri-
kel. Der må kun flages med flag med firmanavn og/eller 
logo. Der må ikke flages med motto eller reklametekst. 

7.9 Der må ikke på den enkelte grund skiltes med projektor, 
opsættes digitale reklameskilte, der viser løbende tekst 
og/eller levende billeder, eller ophænges bannere. Belys-
ning mod vest- og nordvendte bygningsfacader må ikke 
finde sted. 

7.10 Der kan tillades 1-2 pyloner i en højde af max 6 meter 
og i en bredde af max 1,5 meter placeret ved hovedad-
gangsveje ind til området. 

 Pyloner skal anvendes til fælles skiltning og evt. over-
sigtskort for virksomheders placering i området. Pyloner 
skal udformes, så områdenavn placeres øverst og virk-
somheders navne kan oplistes nedenunder.

 Placering og udformning af pyloner skal godkendes af 
Solrød Kommune.

§ 8 Ubebyggede arealer

8.1 Sognegrænsen (tidligere beskyttet dige) skal markeres 
på tværs af området efter nærmere godkendelse af Sol-
rød Kommune.

8.2 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse el-
ler lignende gives et ordentligt udseende.

§§

Bestemmelser

 
Retningslinjer for skiltning i 
Solrød Kommune fremgår af 
Solrød Kommuneplan 2017, 
som kan ses digitalt på www.
kommuneplan.solrod.dk.

FORSLAG
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 Terræn
8.3 Der må inden for lokalplanområdet som helhed terræn-

reguleres med +/- 8 meter efter Byrådets nærmere god-
kendelse.

8.4	 Terrænregulering	må	kun	ske	med	rent	jord,	og	flytning
 af jord skal ske i overensstemmelse med gældende lov-

givning på området. 

 Hegn 
8.5 Lokalplanområdet må hegnes med åbent hegn i maks 3 

meters højde. Faunapassager skal udføres indenfor lo-
kalplanområdet og i forbindelse med de faunapassager, 
der er under Køge Bugt Motorvejen og jernbanen. Heg-
ning skal godkendes af Solrød Kommune. 

 Hegning må foretages rundt om bygninger og fast be-
lægning i delområde A og B, så områdets fortsat får et 
åbent udtryk.

 Der må ikke opsættes bannere eller lignende på hegnet.

 Belysning
8.6 For hele lokalplanområdet gælder, at lyspunkthøjden for 

alle armaturer, herunder vejbelysning og funktionsbelys-
ning på byninger, ikke må overstige 8 meter. 

8.7  Belysning inden for lokalplanområdet skal være ret-
ningsog funktionsbestemt, nedadrettet og afskærmet i 
forhold til omgivende vej og landsbyer. Belysningen må 
ikke være blændende.

 Oplag
8.8		 	Udendørs	oplag	må	ikke	finde	sted,	lige	som	trailere	o.	

lign. skal parkeres i parkeringsbåse.

 Beplantning
8.9  På den vestlige side af byggeri skal der etableres et 

minimum 5 meter afskærmende beplantningsbælte be-
stående af træer og buske, som når udvokset vil kunne 
opnå mindst samme højde som bagvedliggende bygnin-
ger, og som inden for 5 – 8 år vil kunne dække minimum 
50% af facadehøjden.

§ 9 Tekniske forhold

9.1 Bebyggelsen skal forsynes med vand fra Solrød Vand-
værk a.m.b.a. 

9.2 Regnvand skal håndteres efter bestemmelserne i Spilde-
vandstillæg nr. 2. 

 Befæstelsesgraden i lokalplanområdet må max være 0,7.
 Hvis ikke dette kan overholdes, skal den ekstra vand-

Bestemmelser

§§

FORSLAG



20

mængde den øgede befæstelse medfører, forsinkes in-
ternt på den enkelte ejendom.

9.3 Kollektiv varmeforsyning af området kan ske med fjern-
varme fra Solrød Fjernvarme a.m.b.a.

§ 10 Afskærmning

10.1 Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj skal 
overholdes for aktiviteter inden for lokalplanens område.

10.2 Der skal opføres tæt (visuel) afskærmning mod boliger 
på Åsager uden for lokalplanområdet, som vist på kort-
bilag 6. Foranstaltning kan ske som jordvold, beplantet 
skærm eller højt og tæt beplantningsbælte.

§ 11 Grundejerforening

11.1 Der skal for lokalplanens område oprettes en grundejer-
forening med medlemspligt for samtlige grundejere, der 
realiserer lokalplanen på deres ejendom.

11.2   Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse 
af fællesarealer og fælles tekniske anlæg inden for lokal-
planområdet.

11.3   Grundejerforeningen skal oprettes i takt med områdets 
realisering og senest når Solrød Kommune kræver det.

11.4   Grundejerforeningens vedtægter og eventuelle efterføl-
gende ændringer skal godkendes af Byrådet.

§ 12 Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse

12.1  Inden ibrugtagning af bebyggelsen skal parkeringsplad-
ser være anlagt, jf. §§ 5.1 og 5.7.

12.2  Inden ibrugtagning skal vej- og stianlæg være etableret 
og godkendt af Solrød Kommune, jf. §§ 5.1, 5.2, 5.3, 
5.4, 5.5 og 5.6.

12.3  Inden ibrugtagning skal belysningsprojekt være god-
kendt og etableret, jf. §§ 5.1, 8.6 og 8.7. 

12.4  Afskærmning, jf. § 10.2, skal være etableret inden ibrug-
tagning af området.

12.5  Inden ibrugtagning skal  der være etableret en grund-
ejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere 
inden for transport- og logistikerhverv inden for lokal-
planområdet, jf. § 11.3.

12.6  Inden ibrugtagning af ny bebyggelse skal beplantning 
på vestlig side af byggeri være etableret i henhold til § 
8.9. Det er kun et krav, at beplantning ud  for opført og 
ibrugtagen bebyggelse etableres. 

Bestemmelser

§§
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12.7  Udført byggemodningsarbejde kræver ibrugtagningstil-
ladelse meddelt af Solrød Kommune.

§ 13  Lokalplanens retsvirkninger

  Midlertidige retsvirkninger 
13.1    Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet må lokal-

planområdet ikke udnyttes på en måde, der foregriber 
indholdet af den endelige plan. Der gælder efter § 17 i 
Lov om planlægning et midlertidigt forbud mod udstyk-
ning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksi-
sterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fort-
sætte som hidtil. 

13.2    Når fristen for fremsendelsen af indsigelser og ændrings-
forslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til udnyt-
telse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. 
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for 
forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endeligt 
vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst indtil ét år 
efter offentliggørelsen.

  Retsvirkninger 
13.3    Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentlig bekendt-

gørelse af lokalplanen, må ændringer, udstykninger, ny 
bebyggelse osv. på lokalplanområdet kun ske i overens-
stemmelse med lokalplanens bestemmelser.

13.4    Eksisterende lovlig anvendelse af matrikler omfattet af 
denne lokalplan kan fortsætte som hidtil. 

13.5    Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering 
af de anlæg m.v., som er indeholdt i planen.

13.6    Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens 
bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med 
lokalplanens principper. Mere væsentlige afvigelser fra 
lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af 
en ny lokalplan. 

13.7   Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der 
er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 
Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil 
være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af pla-
nen, jf. ovenfor. 

§ 14  Vedtagelsespåtegning
  Således vedtaget til offentlig fremlæggelse af Økonomi-, 

Teknik- og Miljøudvalget på vegne af Byrådet i Solrød 
Kommune den 27. maj 2019.

§§
Bestemmelser
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Lokalplanforslaget med til-
hørende forslag til kommu-
neplantillæg er udarbejdet af 
Teknik og Miljø, Solrød Kom-
mune.

Forslagene er fremlagt til of-
fentlig høring i perioden fra 
den 29. maj til den 24. juli 
2019, begge dage medregnet.

Hvis du vil foreslå ændringer 
eller har bemærkninger til 
planforslagene, kan disse sen-
des til: 

Solrød Kommune 
Solrød Center 1 
2680 Solrød Strand

Eller

teknisk@solrod.dk, således at 
de er kommunen i hænde se-
nest den 24. juli 2019. 


