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Forord

Forsidens baggrund er et luftfoto 
af Jersie Landsby omgivet af det 
åbne land.

Byrådet vedtog den 17. juni 2013 Kommuneplan 2013-2025 for Solrød 
Kommune i sin endelige udformning. 

I december 2011 vedtog Byrådet ”Planstrategi 2011 og Den Grønne 
Dagsorden”, som et oplæg til den kommende kommuneplanlægning. 
Planstrategien var Byrådets bud på, hvordan Solrød Kommune skulle 
udvikle sig de kommende år, og hvilke krav Byrådet stillede til den 
kommunale planlægning. I forbindelse med planstrategien blev der af-
holdt et borgermøde den 23. maj 2011. Planstrategien og de indkomne 
kommentarer har dannet grundlag for kommuneplanforslaget.

Kommuneplanen tager udgangspunkt i Byrådets vision om Solrød Kom-
mune:

”Vi skal være en dynamisk kommune - det bedste sted at leve og bo i 
hovedstadsområdet.

En velfungerende bo-kommune:

”

Kommuneplan 2013-2025 var i offentlig høring som forslag i perioden 
fra den 1. februar 2013 til og med den 2. april 2013. Der blev holdt 
borgermøde med åbent hus og udstilling af kommuneplanforslaget den 
7. februar 2013. Ustillingen kunne efterfølgende ses i resten af hørings-
perioden på Solrød Bibliotek.

I høringsperioden blev der modtaget 100 høringssvar, som er behandlet 
på Byrådets møde den 17. juni 2013.

Kommuneplanen består af 3 dele:

  Et Hovedstrukturhæfte
  Et temahæfte om det åbne land, som uddyber temaet om det åbne 
  land i hovedstrukturhæftet
  Rammer for lokalplanlægningen

Byrådet mener, at med denne kommuneplan er rammerne skabt til, at 
Solrød Kommune kan gå en ny planperiode i møde.

Niels Hörup
borgmester
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Læsevejledning
for hovedstrukturen

Figur 0.1:  Planlovssystem 2007.  
Kommunens planlægning er 
underlagt både den statslige og 
regionale planlægning.

LANDSPLANLÆGNING
Regeringens politik:
Landsplanredegørelser
Oversigt over statslige interesser
Landsplandirektiver, Fingerplan 2007

Sektorplaner:
Vandplan
Natura 2000-planer
Tra kplan

S
TA

T
K

O
M

M
U

N
E KOMMUNEPLANER

Planstrategi
Arealregulering for by og land

LOKALPLANER

R
EG

IO
N

REGIONALE UDVIKLINGSPLANER
Regionens visioner, i Region Sjælland:
Den regionale udviklingsstrategi (RUS)

Sektorplaner: Råstofplan

Regionale vækstfora:
Erhvervsudviklings-

strategi

Kommuneplanens indhold 
og opbygning
Denne kommuneplan er Byrådets 
udgangspunkt for den fysiske ud-
vikling af kommunen i den næste 
12-årige planperiode.

Kommuneplanen er udarbejdet 
med hjemmel i Planloven. Byrådet 
arbejder for realiseringen af plan-
en. Byrådet skal i hver 4-årige 
valgperiode tage stilling til, om 
kommuneplanen eller dele heraf 
skal revideres. Byrådet kan ændre 
kommuneplanen i løbet af plan-
perioden, gennem udarbejdelse af 
et tillæg til den gældende kom-
muneplan. 

Offentligheden inddrages både 
ved revision af kommuneplanen 
og ved udarbejdelse af kommune-
plantillæg.

Byrådet har siden sidste kom-
muneplan i 2009 kun foretaget få 
ændringer ved kommuneplantil-
læg (3 tillæg på 4 år).

Kommuneplanen er det overord-
nede dokument for kommunens 
fysiske udvikling og planlægning. 
En kommuneplan skal ifølge Plan-
loven indeholde: En hovedstruk-
tur, en redegørelse for planens 
forudsætninger og rammer for 
lokalplanlægningen. 

Kommuneplanen overtog ved 
revisionen i 2009 Regionplan 
2005’s retningslinjer for en række 
områder under hensyntagen til de 
statslige interesser. Og Regionpla-
nen blev efterfølgende a yst. 

Det betød, at kommuneplanens 
retningslinjer blev bindende for 
både Byrådet og borgerne, mens 
rammebestemmelserne fortsat 
kun er bindende for Byrådet, indtil 
en lokalplanlægning nder sted.

Kommuneplan 2013-2025 for Sol-
rød Kommune er opdelt i 3 dele:

  Hovedstrukturhæfte: 
  En borgerrelateret del, op-
  delt i 5 temaer. Temaerne 
  indeholder Byrådets mål, 
  visioner og retningslinjer for 
  kommunens udvikling og 
  planlægning i de kommende 
  12 år.  
  Tema om klima og bæredyg-
  tighed gør det samtidig ud for 
  kommunens klimatilpasnings-
  plan.

  Temahæfte om det åbne 
  land: 
  Temahæftet supplerer og ud-
  dyber hovedstrukturens tema 
  om det åbne land. Byrådets 
  mål og retningslinjer for det 
  åbne lands planlægning og 
  administration indgår i tema-

  hæftet og ikke i hovedstruk-
  turen, som for de øvrige kom-
  muneplantemaer.   

  Rammer for lokalplan-
  lægningen: 
  En mere administrativ del, der 
  – med udgangspunkt i hoved-
  strukturens retningslinjer – 
  fastsætter konkrete bestem-
  melser for anvendelsen af de 
  enkelte delområder (ramme-
  områder) i kommunen. Disse 
  rammebestemmelser danner 
  grundlag for udarbejdelse af 
  lokalplaner. 
  Kommuneplanen skal kun 
  indeholde rammebestemmel-
  ser for byområder, hvorimod 
  det åbne lands planlægning 
  og administration reguleres i 
  henhold til retningslinjerne 
  (se temahæftet for det åbne 
  land).

Dette hæfte er Hovedstruktur-
hæftet. Der er gjort nærmere 
rede for hæftets opbygning på 
næste side.

Hvordan vi kom fra planstrategien 
til kommuneplanforslaget, kan 
du læse mere om i afsnittet ”Fra 
planstrategi til kommuneplan” 
bagest i dette hæfte.
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Læsevejledning
 indeholder Byrådets 

mål, en beskrivelse med kort/dia-
grammer og retningslinjer for det 
enkelte tema. Efter hvert tema 
følger en redegørelse, der beskriv-
er baggrunden for temaet.

Byrådets mål angiver Byrådets 
ønske for udviklingen og dét, 
Byrådet vil arbejde for i plan-
perioden 2013-2025. Byrådets 
mål er beskrevet i begyndelsen af 
hvert tema i de farvede felter.

Beskrivelsen er en gennemgang 
af det enkelte tema med kort/
diagrammer, som løbende under-
støtter enten retningslinjerne eller 
beskrivelsen. Kortene er også med 
til at give et overblik over status
og fysiske mål for de enkelte 
temaer. Beskrivelsen er den brede 
spalte med tekst i temaerne.

Retningslinjerne står med kursiv 
tekst i de farvede felter i hvert 
tema, efterhånden som de er re-
levante for beskrivelsen. Desuden 
er der til hver retningslinje tilknyt-
tet en overskrift med et særskilt 
retningslinjenummer.

Retningslinjerne fastlægger ram-
merne for den fremtidige kom-
mune- og lokalplanlægning i 
Solrød Kommune. De fortrænger 
eksempelvis således ikke de al-
lerede gældende lokalplaner, som 
har retsvirkning for den enkelte 
ejendom. 

Redegørelsen er baggrunds-
materialet. Det vil sige en slags 
begrundelse for de bestemmelser, 
der er under hvert tema.

Figur 0.2: 
Eksempel på side-opslag i et 
tema, med forklarende tekster.

Byrådets mål 
angives i de far-
vede felter.

Beskrivelsen står i 
den brede spalte.

Retningslinjer 
står med kur-
siv (skrå) tekst 
i de farvede 
felter.

Efter hvert 
tema følger 
redegørel-
sen.  
Her står 
teksten i 
3 smalle 
spalter.

Hvert tema er desuden markeret 
med hver sin farve, så du altid kan 
se, hvilket tema du be nder dig i. 

Temaernes farveinddeling fremgår 
af indholdsfortegnelsen på næste 
side. 
 
Temaet om klima og bæredygtig-
hed udgør som noget nyt kom-
munens klimatilpasningsplan.
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1. Tema om by- og boligudvikling 
Indledning
Solrød Kommune er attraktiv som bosætnings Kommune. Solrød har 
6 km børnevenlig sandstrand langs Køge Bugt, et smukt agerlandskab 
med 5 landsbyer, den hyggelige stationsby Havdrup, alt med gode tra-
kale forbindelser til København og/eller Køge og Roskilde.

Solrød Kommune står i planperioden over for en udfordring. I de 
kommende år er der en markant tendens til, at befolkningstallet i 
Solrød Kommune vil falde.  Årsagen er, at der bliver forholdsvis ere og 
ere ældre borgere. Befolkningstætheden udtyndes, så der kun bor en 

eller to personer i boliger, der oprindeligt var tiltænkt en familie. Hvis 
ikke der kommer ere borgere i den arbejdsdygtige alder, vil det være 
vanskeligt at opretholde det gode serviceniveau.

Byrådets visioner og 
mål:

Byudviklingen er afbalan-
 ceret og bæredygtig. Det 
 vil sige, at den sker i takt 
 med udviklingen af kapa-
 citeten af områdets skoler 
 og daginstitutioner.

 København Syd området 
 udvikles og fastholdes
 som et attraktivt område i 
 Øresunds- og Hovedstads-
 området. Figur 1.2: 

Solrød Strand området ligger i 
den “ydre byfinger”. Resten af 
kommunen ligger i det “øvrige 
hovedstadsområde“ - landområ-
det.  (Kilde: “Fingerplan 2007”, 
side 13).

Figur 1.1: Boligområdet Admiral-
parken i Jersie.

Kystnærhedszone, Landzone

RegionKystnærhedszone, Byzone

Karlstrup
Strand

Solrød Strand

Jersie Strand

Karlstrup
Gl. Havdrup

Solrød

Naurbjerg

Jersie
Kr. Skensved

Havdrup

Kystnærhedszonen

Figur 1.3: Kystnærhedszonen er 
en 3 km zone fra kysten og ind 
i landet, som omfatter som-
merhus-, landzone- og byzone-
områder. Solrød Kommune har 
ingen sommerhusområder, men 
et større landzoneområde og 
byområde inden for zonen. 

By- og boligstruktur
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For at trække ere borgere til kommunen arbejdes der i planperioden 
med at:

1. Udbrede kendskabet til det gode liv i Solrød.

2. Skabe nye attraktive boligområder, der dels kan trække nye borgere 
 til, dels kan give de ældre borgere lyst til at skifte den store bolig 
 ud med en mindre.

3. Etablerer eksempelprojekter med fortætning i boligområderne 
 imellem strandvejen og Køge Bugt Motorvejen.

4. Udpege af centralt beliggende arealer til mindre boliger.

5. Styrke bymidterne, så de indbyder til ophold.

6. Opretholde og reklamere for et højt niveau på skole og institutions-
 området i hele kommunen.

7. 

Retningslinje 1.1, Det 
kystnære landområde:

-
områder skal søges friholdt 
for bebyggelse og anlæg, 
der ikke er afhængig af 
kystnærhed. I 3 km kyst-
nærhedszonen må der kun 
planlægges for anlæg i 
landzone, såfremt der er en 
særlig planlægningsmæssig 
eller funktionel begrundelse 
for kystnær lokalisering.

Solrød Strand

Karlstrup
Strand

Jersie Strand

Karlstrup

Gl. Havdrup

Greve
Kommune

Jersie

Solrød

Naurbjerg

Køge
Kommune

Havdrup

Kr. Skensved

Byudvikling

Roskilde
Kommune

Figur 1.4: 
Eksisterende boligområder.

Landzone landsby

Byområder øvrig Fingerby

Byområde uden for Fingerby
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1. Tema om by- og boligudvikling 

Figur 1.5: Afgrænsning af de 
stationsnære områder i byfinger-
en, og stationsbyer i det øvrige 
hovedstadsområde.

Retningslinje 1.2, Det 
kystnære byområde:

I de kystnære dele af by-
området (omfattende by-
zonearealer og arealer, der 
som en del af byområdet 
kan overføres til byzone), 
der ligger ud til kysterne el-
ler indgår i et samspil med 
kystlandskabet, skal der i 
den kommunale planlæg-
ning ske en vurdering af de 
fremtidige bebyggelsesfor-
hold, herunder bygningshøj-
der, med henblik på, at:

 ses i den kystlandskabe-
 lige helhed,

 be varingsværdige hel- 
 heder i bystrukturen  
 og til naturinteresser  
 på de omgivende areal- 
 er,

 nødvendige infrastruktur-
 anlæg, herunder havne,  
 og 

 ad gang til kysten. 

Bortset fra anlæg, der er 
underlagt VVM-pligt, skal 
der i redegørelsen til lokal-
planforslag for bebyggelse 
og anlæg i de kystnære 
dele af byzonerne, der vil 
påvirke kysten visuelt, gø-
res rede for påvirkningen. 
Såfremt bebyggelsen afviger 
væsentligt i højde eller vo-
lumen fra den eksisterende 
bebyggelse i området, skal 
der gives en begrundelse 
herfor.

Solrød Strand, Karlstrup Strand og Jersie Strand - 
Strandområdet
Det er fastlagt, at byfunktioner, der har en intensiv karakter på grund 
af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønstre, 
skal placeres inden for en gangafstandszone af 600 m (stationsnære) 
fra stationerne Solrød Strand og Jersie for at styrke den kollektive 
tra kbetjening, herunder kontor- og servicevirksomheder over 1500 
etagekvadratmeter. Denne retningslinje er fastlagt for alle kommuner i 
Storkøbenhavn, der er omfattet af Fingerplan 2007. 

Erhvervsbygninger under 1500 etagekvadratmeter og tæt boligbyggeri 
kan dog placeres i byområdet uden for de stationsnære områder. 

Solrød Kommunen har ikke byfunktioner af regional karakter, da denne 
funktion varetages af andre kommuner i København Syd, men fasthol-
der at være en bokommune med mulighed for at fortætte i stations-
nære områder.

Afgrænsning af de stationsnære områder er angivet på efterfølgende 
kort ( gur 1.5 – 1.7).

Eventuelt ny
Trylleskov Strand
Station

Solrød Strand

Karlstrup
Strand

Jersie Strand

Greve
Kommune

Solrød Strand Station

Karlstrup

Solrød

Jersie Station

Stationsnære områder / stationsbyer

Naurbjerg

Gl. Havdrup

Jersie

Ll. Skensved Station
Køge
Kommune

Kr. Skensved

Havdrup

Havdrup Station

Roskilde
Kommune

600 meters gangafstand til station

1200 meter til station

1000 meter til station

600 meter til station
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Solrød Strand
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Figur 1.6: Afgrænsning af det 
stationsnære område ved Solrød 
Strand station. Kommuneplanens 
rammeområder fremgår også af 
kortet.

Solrød Station
(Knudepunktsstation)

Rammeområde

600 meters gangafstand til station

1200 meter til station

Stationsnært område - Solrød Strand station
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1. Tema om by- og boligudvikling 

Jersie Strand
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Jersie Station (Øvrig Station)

Rammeområde

600 meters gangafstand til station

1200 meter til station

Mellem Strandvejen og Køge Bugt Motorvejen ndes åben-lav og tæt-
lav boligbebyggelse af nyere dato opbygget omkring Solrød Center og 
Solrød Station i midten, med Jersie lokalcenter og Jersie Station mod 
syd, og med Trylleskov Strand og Karlstrup Strand mod nord. 

Trylleskov Strand-området blev rammelokalplanlagt i 2007 med boliger, 
SFO, daginstitution, S-togsstation, butikker samt kontor og service-
erhverv. Området er på 37 ha og ligger ved Karlstrup Strand. Området 
afgrænses af Karlstrup Strandvej, Cementvej, støjvolden langs Køge 
Bugt Motorvejen, området omkring Hovgårds Allé og bebyggelsen syd 
for Moseagervej. Køge Bugt-banen gennemskærer områdets østlige 
del.

Figur 1.7:
Afgrænsning af det stationsnære 
område ved Jersie station. 
Kommuneplanens rammeom-
råder fremgår også af kortet. 

Stationsnært område - Jersie Station
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Fortætningsmuligheder i Solrød og Jersie 
centerområder
Antallet af ældre er stigende, hvorfor behovet for ældre- og 
seniorboliger forventes at stige tilsvarende. Ældre og seniorer 
efterspørger at bo stationsnært i og med, at de får kort afstand til 
byfunktionerne såsom butikker, kollektiv transport og kulturelle tilbud.

Fortætningsmuligheder i udvalgte boligområder mellem 
Strandvejen og Køge Bugt Motorvejen
I de åbne lave boligområder mellem Strandvejen og Køge Bugt 
Motorvejen vil fortætning kunne ske, fordi mange af udstykningerne 
her er regulære.

Eksempelvis vil 2 nabogrunde på hver 700 m2 kunne gå sammen og 
lave en fælles udstykning mellem sig, således at de eksisterende 2 
grunde hver bliver på 500 m2, og den udstykkede bliver på 400 m2. 
Udstykningen vil være ideel for beboere, der ønsker en mindre bolig og 

Figur 1.8:
Luftfoto over Trylleskov Strand 
(september 2012).

Figur 1.9:
Plan over bydelen Trylleskov 
Strand.
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samtidig ønsker at blive boende i det område, de altid har boet i. De 
eksisterende familieboliger kan blive eftertragtede for enlige med børn 
eller til familier, der kun ønsker en lille have. I disse tilfælde vil det også 
være muligt at bygge i skel, hvis bygningerne kan brandsikres. 

En anden mulighed kan være at 3-4 parcelhuse opkøbes og nedrives. 
Herefter vil der kunne udarbejdes en lokalplan for en lille tæt-lav be-
byggelse.

Fortætningsmulighederne vil kræve, at der udarbejdes nye lokalplaner.

I indeværende planperiode overvejes erhvervsområdet Cordozasvinget 
omdannet til boligområde. 

1. Tema om by- og boligudvikling 

Figur 1.10 - 1.11: 2 forskellige 
eksempler på, hvordan 2 grunde 
kan slås sammen og udnyttes til 
3 grunde.
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Havdrup
Havdrup – kommunens ”anden” bymidte - er bygget op omkring sta-
tionen på strækningen Roskilde-Køge. Havdrups fremtid er primært 
at være en god boligby. Havdrup har med sine 4.000 indbyggere en 
størrelse, der giver et godt grundlag for mange forskellige bymæssige 
funktioner. Havdrups boligbebyggelse er overvejende åben lav bebyg-
gelse, dvs. parcelhuse, som fortrinsvis er placeret øst for jernbanen. 
Der er i den seneste planperiode bygget en ny skolebygning til Havdrup 
skoles mellemtrin, og der er bygget en tagetage på en anden skole-
bygning der nu rummer Havdrup Juniorklub. Ved indgangen til denne 
planperiode opfører kommunen Idrætshal nr. 2 i Havdrup på 1675 m2.

Planlægningen af udbygningen af Havdrup Vest, et byområde der kom-
mer til at rumme op til 340 boliger, blev påbegyndt i 2008. Området 
er planlagt som et samlet byområde med mange forskellige boligtyper 
og boligstørrelser. Tra kstrukturen og de rekreative strøg skal sikre, at 
byområdet kommer til at hænge sammen med resten af Havdrup by. 
Arealreservation til daginstitution og fælleshus vil også kunne bidrage 
positivt til det gode liv i Havdrup by og Solrød Kommune.

Siden sidste kommuneplan er der også, øst for skolen, i 2011 vedtag-
et en lokalplan (nr. 226.1) for et nyt åbent-lavt boligområde med 18 
parcelhusgrunde. 

I bykernen omkring stationen og langs Hovedgaden ndes den ældre 
bebyggelse. Her er større tæthed og enkelte 2-etagehuse. Det over-
ordnede mål for Havdrup er at fastholde og udvikle et velfungerende 
bysamfund af overskuelig størrelse og med en klar afgrænsning til det 
åbne land. 

Når den nye Havdrup Centervej er ført hele vejen i gennem Havdrup 
Vest, fra Tykmosevej til Kildevej, vil det blive muligt at mindske den 
gennemkørende tra k på hovedgaden og ved stationen.

I planperioden kan der arbejdes med følgende:

En samlet plan for Havdrup Bymidte, der skaber fortætning, grøn 
 torvedannelse og sammenhæng i mellem Havdrup Center, Havdrup 
 Station og Hovedgaden.

At bymidten i Havdrup skal invitere både unge og ældre til samvær, 
 aktivitet og ophold med hjælp fra lokale ildsjæle.

At kvaliteterne ved Havdrup fremhæves i alle sammenhænge med 
 henblik på at tiltrække nye borgere.
 
Se gur 1.17 og 1.18 på de efterfølgende sider.

Figur 1.13-15: Eksempler på 
fortætning mellem motorvejen og 

-
vej, Solrød Strand.
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Landsbyerne
De 6 landsbyer er inden for de seneste år blevet lokalplanlagt for skabe 
retningslinjer for hvor og hvordan, der må bygges og udstykkes i 
landsbyerne. 

Byzonelandsbyerne
Solrød og Jersie er begge byzonelandsbyer beliggende i landområdet 
uden for ”by ngeren” og repræsenterer sammen med kommunens 
øvrige landsbyer en værdifuld kulturhistorie og arkitektur. Solrød 
Landsby er omfattet af lokalplan 391.10 og Jersie Landsby af lokalplan 
492.3. Begge lokalplaner åbner op for udstykningsmuligheder og 
indretning af boliger i over ødiggjorte landsbrugsbygninger. 

Landzonelandsbyerne
Gammel Havdrup, Kirke Skensved, Karlstrup Landsby og Naurbjerg er 
landzonelandsbyer og beliggende i landområdet uden for ”by ngeren” 
og repræsenterer sammen med kommunens øvrige landsbyer en 
værdifuld kulturhistorie og arkitektur. Gammel Havdrup er omfattet af 
lokalplan 192.3, Kirke Skensved af lokalplan 591.2, Karlstrup Landsby 
af lokalplan 693.2, Naurbjerg af lokalplan 595.2 .

1. Tema om by- og boligudvikling 

Figur 1.17: Principplan for udbyg-

fra lokalplanforslag 206.1 for 

Helhedsplan
Nye parcelhuse i naboskel.
Institution ved Havdrup Centervej

Figur 1.16: Jersie Landsby.
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Kommuneplanens rammeom-
råder fremgår også af kortet. 

Havdrup Stationsby

Perspektivarealer
Perspektivarealer er arealer, der ikke planlægges for i den kommende 
planperiode og som kræver ændring af Fingerplan 2007, men som 
kommunen vil arbejde videre med, hvis der opstår behov for yderligere 
arealer til byudvikling.

Det tidligere udpegede perspektivareal imellem Solrød Landsby og Sol-
rød Strand udgår på grund af nærheden til den kommende København-
Ringsted-bane. 

Øst for Havdrup på marken Ørnesæde matr.nr. 8-a arbejder kommunen 
for en byvækst som perspektivareal. 

Området imellem Jersie Landsby og Jersie skole er også udpeget som 
perspektiv areal.
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1. Tema om by- og boligudvikling 

Oplevelser og bevægelse
Solrød Kommune arbejder for at forbedre faciliteterne ved de eksiste-
rende forbindelser mellem by og strand.  

Som et led i at skabe mere attraktive centerområder og samtidig 
opfordre kommunens borgere til at føre et aktivt hverdagsliv, arbejder 
Solrød Kommune for at etablere inspirerende installationer, der opford-
rer til fysisk aktivitet og i højere grad indbyder til ophold på pladser i 
centergader og centralt beliggende parkeringspladser.

Sammenhæng imellem by og strand.
Solrød Kommunes største attraktion er den 6 km børnevenlig sand-
strand. Men, stranden er ikke synlig fra byen, selv om afstanden imel-
lem byen og stranden kun er nogle få hundrede meter.  

I dag ndes der 4 skiltede adgange med parkeringspladser og toilet-
faciliteter. Fælles for de 4 adgange er, at de trænger til et løft, så faci-
liteterne bliver mere tidssvarende og indbydende og så de bliver mere 
synlige fra Strandvejen.

Illustrationerne, gur 1.20-1.23, er idéoplæg – ikke færdige projekter.

Solrød Strand

Karlstrup
Strand

Jersie Strand

Karlstrup

Gl. Havdrup

Greve
Kommune

Jersie

Solrød

Køge
Kommune

Havdrup

Naurbjerg

Kr. Skensved

Byudvikling
Perspektiv

Roskilde
Kommune

Figur 1.19: Perspektivarealer til 
by- og boligudvikling.

Landzone landsby

Perspektivareal

Byområder øvrig Fingerby

Byområde uden for Fingerby
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Trylleskoven – hovedadgangen
Ved Trylleskoven er der en rimeligt markant adgang, med parkerings-
mulighed på den modsatte side af strandvejen. Skiltning kan forbedres. 
I skovbrynet mod stranden ligger der en toiletbygning og spor af en 
tidligere restaurant. Dette er et område, hvor der kommer mange dag-
institutioner og skoleklasser. 

Den viste vision tager udgangspunkt i et forslag fra Danmarks Natur-
fredningsforening om at anlægge en naturlegeplads med bålplads og 
borde med bænke. Toiletbygningen er rimeligt velfungerende men 
trænger til modernisering.

Figur 1.20: Illustration af idé-
oplæg til forbedring af faciliteter 
ved Trylleskoven.

Østre Strandvej
Her ndes ere sejlsportsklubber, en parkeringsplads og en strand-
kiosk. De seneste tiltag i området er, at der er etableret en beachvolley 
bane og at kajakklubben har bygget stativer til opbevaring af kajak-
kerne.

Det er nogle rigtigt gode funktioner, der ligger på dette sted, men en 
opgradering af forenings- og kioskområdet kan gøre både adgangen 
og selve området langt mere attraktivt. Der mangler cykelparkering. Et 
par aktiviteter mere kan styrke området. Der har været uformelle hen-
vendelser til kommunen med et ønske om at udvide/erstatte kiosken 
med et ”havets hus” med café, kiosk, toiletter og evt. klublokaler og 
omklædningsfaciliteter.

Figur 1.21: Illustration af idé-
oplæg til forbedring af faciliteter 
ved Østre Strandvej.
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1. Tema om by- og boligudvikling 

Figur 1.22: Illustration af idé-
oplæg til forbedring af ankomst-
faciliteter ved Duevej.

Jersie Strandpark/Staunings Ø
Staunings Ø har med sine indsøer og lange gangbroer en særlig kvalitet 
for fugle- og naturentusiaster. For småbørn og gangbesværede er der 
derimod lang vej ud til badestranden. På stranden ved Staunings Ø er 
der et handicapfortov hen over stranden helt ned til vandet.

Vejen fra strandparken og ud til stranden kan gøres mere attraktiv 
for børn, ældre og gangbesværede personer, hvis strækningen fra 
parkeringspladsen ud til stranden inddeles i nogle forløb med forskel-
lige funktioner langs stien. Det kunne være bænke, fugleudkigsposter, 
noget man kan ballancere på, et shelter hvor man kan gå i ly for regn 
og blæst. En træbelægning kan forbedre adgangen for handicappede, 
og åbne muligheder at løbe på rulleskøjter og meget andet.

Solrød Strandpark/Duevej
Ved Duevej drejer man fra en rundkørsel ind på parkeringspladsen, der 
kan benyttes af strandens gæster. På vej ind er det første man ser en 
rodet samling af skilte i forskellig udformning. På et grønt bælte midt 
på parkeringspladsen står nogle picnic borde, som er ved at være meg-
et forfaldne. Fra parkeringspladsen går man på en skovsti igennem en 
lille fredet skov. Et stykke inde i skoven ligger en lille muret toiletbyg-
ning, der fungerer men trænger til modernisering.

Selve indkørslen til parkeringspladsen fra rundkørslen trænger til et 
løft, så det virker indbydende og bliver mere synlig fra Strandvejen. På 
illustrationen er det antydet at den gående og cyklende adgang skal 
opprioriteres, og at indretningen af hele ankomstpladsen trænger til 
fornyelse. Inde i skoven skal det gøres mere indbydende, så man føler 
sig godt tilpas ved at benytte toiletterne.

Solrød Kommune har i 2012 brugt mange ressourcer på at rydde u-
ønsket plantevækst ved Solrød Strand.

Figur 1.23: Illustration af idé-
oplæg til forbedring af faciliteter i 
Jersie Strandpark ved Staunings Ø.
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Regionale udviklingstræk, 
Befolkning og boligbyggeri
Solrød Kommunes byudvikling 
er underlagt ”Fingerplan 2007, 
Landsplandirektiv for hovedstads-
områdets planlægning”. Finger-
planen er under revision i Miljø-
ministeriet. (Den nye plan kom-
mer til at hedde Fingerplan 2013). 

Fingerplanen fastlægger, at der 
ikke må foregå byspredning i det 
åbne land.  Boliger og arbejds-
pladser skal koncentreres om ”by-
ngrene”, således at S-togsnettet 

udnyttes bedst muligt.

Solrød Kommune har 2 byudvik-
lingsområder Trylleskov Strand og 
Havdrup Vest. Trylleskov Strand 
skal rumme 625 – 700 boliger. 
Havdrup Vest kan rumme ca. 300 
boliger.

På grund af nanskrisen er udvik-
lingen i de to byudviklingsområder 
gået væsentligt langsommere end 
planlagt. I Trylleskov Strand er 
en lille tredjedel af området solgt 
(2012). I Havdrup Vest er de 4 
første grunde solgt ved udgangen 
af 2012.

Befolkningsudvikling
Over de kommende år vil der blive 
forholdsvis ere og ere ældre 
borgere i kommunen. Hvis der 
ikke sker en tilvækst i antallet af 
til yttere til Solrød Kommune, vil 
befolkningstallet falde. Årsagen 
er, at ældre borgere typisk bor 
alene eller som par, i modsætning 
til børnefamilier hvor man oftest 
er 3-4 personer i en husstand.  
Mange ældre bliver boende i deres 
parcelhus, med meget plads, 
hvorved befolkningstætheden 
bliver mindre.
 
Solrød Kommune er i konkurrence 
med nabokommunerne om at 
tiltrække nye borgere. Der bliver 
ere ældre og dermed færre borg-

ere og færre skatteydere i den 
arbejdsdygtige alder. 

Perspektivarealer
Perspektivarealerne forudsætter 
en ændring af Fingerplan 2007 
og kan således ikke realiseres i 
indeværende planperiode.

Solrød Kommune vurderer, at ud-
bygningsbehovet til byudvikling i 
indeværende planperiode er dæk-
ket for så vidt angår både erhverv 
og boliger, men vurderer samtid-
igt, at der er behov for udlæg af 
nye arealer - perspektivarealer - i 
næste planperiode for at opret-
holde serviceniveauet i kommu-
nen. Perspektivarealerne skal sik-
re, at der kan tilbydes områder til 
den erhvervsaktive aldersgruppe, 
som kan modsvare det stigende 
antal ældre i kommunen.

1. Redegørelse for by- og boligudvikling 

Figur 1.24: Fordeling af 
kommunens boliger.
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2.1. Tema om erhverv 
Indledning
Erhvervsmæssigt er Solrød Kommune strategisk godt beliggende 
i forhold til København, Øresundregionen og det øvrige Sjælland. 
Med statens vedtagelse af en intensiv udbygning af infrastrukturen 
i Danmark bliver Solrød Kommunes erhvervsmæssige placering 
endnu mere attraktiv, idet Køge Bugt Motorvejen udvides med et 
spor i hver retning, den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted 
etableres, samt Femernbælt-forbindelsen realiseres i den indeværende 
planperiode. Udbygningen af infrastrukturen betyder dog også, at 
Solrød Kommune sættes under et miljømæssigt pres.  

Solrød Kommune er omfattet af landsplandirektivet Fingerplan 2007, 
der betyder, at der ikke kan etableres nye erhvervsarealer i landzone. 
Derfor skal erhvervsområderne i Solrød Kommune fastholdes og 
udvikles indenfor eksisterende rammer. Erhvervsområderne er primært 
beliggende på Silovej, Motelvej og Engvangen i Solrød Strand, nord for 
Cordozavej i Jersie Strand, samt i den nordlige del af Havdrup. 

Solrød Kommune har sammen med Erhvervscentret i Greve etableret 
Greve-Solrød Erhvervsservice, der fremadrettet varetager den 
lokale erhvervsservice for Solrød Kommune til erstatning for den 
erhvervsservice, der tidligere blev tilbudt gennem København Syd 
Erhverv (KSE), der ophørte ved årsskifte 2011/2012. 

Erhvervsstruktur
Der er knap 6.000 arbejdspladser i Solrød Kommune, og tallet er 
stabilt. Halvdelen af arbejdspladserne beskæftiger borgere med bopæl 
i kommunen, mens næsten 8.500 Solrød borgere dagligt pendler på 
arbejde uden for kommunen - mest til København City og Københavns 
Vestegn. Også pendlingen har været stabil i de senere år. Den høje 
pendlingsprocent skyldes, at hovedstadsområdet og en del af det øvrige 
Sjælland er et stort sammenhængende arbejdsmarkedsområde.

Erhvervsområderne er kendetegnet ved at bestå af lettere industri- 
og håndværksvirksomheder. Eksisterende virksomheder sikres 
udvidelsesmuligheder, og nye erhvervsvirksomheder skal kunne 
lokaliseres inden for de allerede udlagte erhvervsområder. 

Kombinationen af erhverv og boliger i samme område er en uheldig 
sammensætning, da det ofte sker, at begge parter føler sig generet af 
hinanden. Derfor arbejdes der for at nedlægge eksisterende boliger i 
erhvervsområder i takt med, at disse fra yttes eller på anden måde 
skifter ejere. Dette kan dog kun effektueres ved udarbejdelse af nye 
lokalplaner for områderne og når retten til at benytte en ejendomme 
ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 

Byrådets visioner og 
mål:

 København Syd området  
 udvikles og fastholdes som  
 et attraktivt område i  
 Øresunds- og hovedstads- 
 området.

 Erhvervsvirksomheder  
 lokaliseres i nuværende  
 erhvervsudstykninger, og  
 det skal sikres, at eksiste- 
 rende virksomheder har  
 udvidelsesmuligheder.   

Figur 2.1.1: Solrød Kommune er 
beliggende i den ”ydre byfinger”, 
jf. Fingerplan 2007. Det betyder, 
at disse retningslinjer er bestem-
mende for, hvordan Solrød Kom-
mune kan planlægges.
(Kilde: Fingerplan 2007).
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Solrød Station
(Knudepunktsstation)

Rammeområde

600 meters gangafstand til station

1200 meter til station

Af Fingerplan 2007´s retningslinjer fremgår det, at ”byfunktioner, der 
har en intensiv karakter på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæt-
hed, størrelse eller besøgsmønstre, placeres inden for en gangafstands-
zone på 600 m (stationsnære) fra stationerne Jersie Station og Solrød 
Strand Station, for at styrke den kollektive tra kbetjening. Kontor- og 
servicevirksomheder under 1500 etagekvadratmeter og tæt boligbyg-
geri kan dog placeres i byområdet uden for de stationsnære områder.” 

Efterfølgende kort, gurerne 2.1.2-2.1.3, viser gangafstandszonen på 
600 m samt en 1200 m stationsnærhedszone, hvor fortætningen kan 
ske. 

Ved fortætning skal forstås, at der kan bygges med højere bebyggel-
sesprocenter end i tidligere kommuneplaner. Bebyggelsesprocenter der 
matcher den centrale beliggenhed og gode tilgængelighed tæt på Sol-
rød og Jersie stationer. Kommunen fastholder at være en bokommune 
med mulighed for at fortætte i stationsnære områder.

Figur 2.1.2: Afgrænsning af de 
stationsnære områder ved Solrød 
Strand station. Kommuneplanens 
rammeområder fremgår også af 
kortet.
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Solrød Strand og Jersie stationer
I de stationsnære centerområder ved Jersie og Solrød stationer kan der 
fortættes til kontor- og servicevirksomheder – se endvidere afsnittet 
”detailhandel”.

Rammeområde 417 for Cordozaparken udvides til i denne planperiode 
også at omfatte pladskrævende varegrupper  udover allerede mulige 
erhvervsformål såsom kontor- og servicevirksomheder under 1500 m2. 
Servicevirksomheder, som kan understøtte fremstillingsvirksomheder, 
vil være oplagte i Cordozaparken. Med den nye mulighed for 
pladskrævende varegrupper kan der etableres butikker for salg af 
biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvare, tømmer og 
byggematerialer. Virksomhederne eller butikkerne skal overholde 
miljøstyrelsens grænseværdier for støj, støv eller lugt m.v..

2.1. Tema om erhverv 

Jersie Strand

416

414A

411

414

402

408

405

40
3A

416

414A

411

414

402

408

405

40
3A

401
403B

403C

406

407

409

410

412

413

415

417

Jersie Station (Øvrig Station)

Rammeområde

600 meters gangafstand til station

1200 meter til stationFigur 2.1.3: Afgrænsning af det 
stationsnære område ved Jer-
sie station. Kommuneplanens 
rammeområder fremgår også af 
kortet.

Stationsnært område - Jersie Station
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Karlstrup Erhvervsområde og Karlstrup Servicecenter
Karlstrup Erhvervsområde og Servicecenter er beliggende syd for 
Karlstrup Kalkgrav og vest for Køge Bugt Motorvejen.  Områderne er 
omfattet af lokalplanerne 608.1 og 675.2.

Med statens vedtagelse af den nye jernbaneforbindelse København-
Ringsted skal lokalplanerne revideres i indeværende planperiode. 
Alle erhvervsejendomme på Motelvej og nogle af erhvervsejendomme-
ne på Silovej berøres af de statslige infrastrukturprojekter. 

Arealreservationerne til jernbanen og udvidelsen af Køge Bugt 
Motorvejen skal integreres i en ny samlet lokalplan for området.  

Områderne skal forsat anvendes til industri- og større værksteds-
virksomhed samt entreprenør- og lager virksomhed, samt service-
virksomhed for motorvejsorienterede funktioner. 

Solrød Erhvervsområde – Lerbækvej
Erhvervsområdet omkring Lerbækvej er beliggende i bydelen Solrød 
Strand. Området er omfattet af lokalplan nr. 323.3 og 323.4. 

Solrød Erhvervsområde
Lerbækvej

Karlstrup

Solrød

Greve
Kommune

Solrød Strand

Karlstrup
Strand

Jersie Strand

Cordoza-
svinget

Engvangen

Cordoza-
parken

Karlstrup
Erhvervsområde

Roskilde
Kommune

Gl. Havdrup

Havdrup

Erhverv

Havdrup
Erhvervområde

Køge
Kommune

Naurbjerg

Jersie
Kr. Skensved

Figur 2.1.4: Erhvervsområder, 
uden angivelse af perspektiv- 
arealer.

Erhvervsareal

Figur 2.1.5: McDonald’s har 
måtte opføre ny restaurant i 
Karlstrup Servicecenter som 
konsekvens af den nye jernbane-
forbindelse København-Ringsted.
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Lokalplan 323.3 giver mulighed for at udbygge et af Solrød Kommunes 
større erhvervsarealer og dermed sikre udviklingsmuligheder for det 
eksisterende erhverv i området. Lokalplanen er den første af sin art 
i Solrød Kommune, som har til hensigt at nedlægge boliger for at 
differentiere erhvervs- og boligområder. 
OJD-Trading ApS har i den forrige planperiode opført helt nyt domicil, 
hvilket præger erhvervsområdet i betydelig grad.

Lokalplan 323.4 er endeligt vedtaget i 2011, og har tidligere været 
omfattet af lokalplan 323.3. Formålet med denne lokalplan er udover 
fortsat at være erhvervsområde også at være udlagt til offentlige 
formål til f.eks. idrætsfaciliteter. 

VEKS I/S har et fyringsanlæg inden for området, bestående af 2 kedler 
på hver 12 MW = 24 MW. Derudover er der en varmeveksler til Avedøre 
Værket på 18 MW. De lokale kedler træder kun i funktion, såfremt 
Avedøre Værket har forsyningsproblemer.

Dele af Lerbækvej er beliggende i kildepladszonen til Solrød Vandværk.  

Engvangen
Erhvervsområdet er beliggende på Engvangen i bydelen Jersie 
Strand, omgivet af Tåstrupvej mod øst og boligområder på de 
øvrige sider. Erhvervsområdet er omfattet af lokalplan nr. 415.1. 
Lokalplanens formål er at fastsætte rammer for områdets anvendelse 
til erhvervsformål, så området kan tilpasses de tilgrænsende 
boligområder, og disse må ikke påføres særlige genevirkninger. 

Erhvervsområdet er udbygget og integreret i det omkringliggende 
boligområde, både i højde og bygningsudtryk. Dog er der en del 
parkerede biler i vejsiderne, som kunne tyde på pladsmangel til 
parkering på selve ejendommene. 

Engvangen er beliggende i kildepladszonen til Solrød Vandværk. 

Cordozasvinget - øst for banen
Erhvervsområdet er beliggende mellem Strandvejen, Cordozavej og 
S-banen. Området er omfattet af lokalplan nr. 416.1. Lokalplanens 
formål er at sikre, at området kan udbygges etapevis efter en samlet 
plan, samt at der etableres afskærmningsbælter imod boligbebyggelsen 
mod nord, mod S-banen mod vest og mod Cordozavej mod syd. 
Desuden skal bestemmelserne sikre, at lokalplanområdet vil fremtræde 
som et åbent og tiltalende område. 

Området fremstår mindre velordnet. Mod syd er der anlagt en jordvold, 
hvor et brændselsoplag i erhvervsområdet er stablet højere end 
jordvolden. Vejen Cordozasvingets beskaffenhed er dårlig – huller 
og manglende præcis afgrænsning. I området er der campingsalg og 
lastbilsparkering. Der er ikke etableret beplantningsbælter.

Cordozaparken - vest for banen
Cordozaparken er på ca. 4 ha og er beliggende på vestsiden af banen 
og afgrænset af Tåstrupvej mod vest og Cordozavej mod syd. Området 
er omfattet af lokalplan nr. 417.1, som udlægges til ikke-forurenende 
erhvervsformål, såsom rådgivnings- og servicevirksomheder. Området 
er ubebygget.

I 2007 blev området vurderet med henblik på at ændre områdets an-
vendelse til et boligområde, men nærmere undersøgelser viste, at om-
rådet var forurenet, hvorfor området fastholdes som erhvervsområde.

2.1. Tema om erhverv 

Retningslinje 2.1.1, 
Kraftværker mv.:
Omkring eksisterende og 
planlagte kraftværker, 
kraftvarmeværker og fjern-
varmeværker over 100 MW i 
indfyret effekt samt omkring 
virksomheder, der er omfat-
tet af § 5 i risikobekendt-
gørelsen, må der i kommu-
ne- og lokalplanlægningen 
ikke udlægges arealer til 
forureningsfølsom anvend-
else inden for en afstand af 
500 m, medmindre det kan 
godtgøres, at det ikke er 
forbundet med miljømæs-
sige problemer. For anlæg 
mellem 30 MW og 100 MW 
er den tilsvarende afstand 
200 m. 

Figur 2.1.6-7: 
OJD-Trading ApS har opført nyt 
domicil på Lerbækvej, hvilket har 
sat sit præg på erhvervsområdet.
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Rammebestemmelserne for erhvervsområdet blev i 2009 suppleret 
med også at omfatte kontor- og servicevirksomheder under 1500  
etagekvadratmeter placeret i byområdet uden for den stationsnære 
Jersie Station, men inden for Fingerplan 2007’s 1200 meters zone.  

Med denne kommuneplan udpeges området til også at omfatte mulig-
heden for etablering af særlig pladskrævende varegrupper.  

Havdrup nordøst 
Havdrup har en bymidte og kan ifølge Fingerplan 2007 udvikles 
med erhverv og byfunktioner af lokal karakter, samtidig med at der 
fastholdes en skarp grænse mellem by og land. 

Havdrup industriområde er beliggende nord for Havdrup, og 
størstedelen af området er omfattet af lokalplan nr. 222.1. Resten 
af området er omfattet af byplanvedtægt nr. 37 og 42. Lokalplanens 
formål er at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsområde 
(let industri, håndværk og servicevirksomhed). Den østligste del af 
erhvervsområdet er omfattet af rammeområde 225 i Kommuneplan 
1997-2009. Området er ubebygget, og er ikke lokalplanlagt.

Området er åbent og venligt. Flere større virksomheder har nyere 
bygninger med præsentable udstillingslokaler. 

Lokalplanens formål synes at være opfyldt, idet håndværk, service-
virksomhed samt lettere industri er indpasset i en god og sammen-
hængende helhed. 

På grund af Havdrups strategisk gode beliggenhed i forhold til 
Roskilde, Greve og Køge, er erhvervsområdet velegnet til service- eller 
underleverandørvirksomheder til de store transporttunge virksomheder 
i nabokommunerne.  

Erhvervsområdets tætte placering i forhold til skole og boligområder 
giver anledning til støj og tung tra k. 

Landsbyerne
I landsbyerne er der mulighed for beskeden omdannelse af over ødig-
gjorte driftsbygninger, såsom håndværks-, lager- og mindre frem-
stillingsvirksomheder samt liberalt erhverv.

Over ødiggjorte landbrugsbygninger i det åbne land kan endvidere 
omdannes til erhverv – se temahæftet for det åbne land.

Landbruget som erhverv
Ud af kommunens samlede landområder på 3.146 ha, udgør det sam-
lede areal der udnyttes af bedrifter over 2 ha 2.350 ha. Stort set hele 
landområdet er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområder (se 
eventuelt afsnit 3.9 om landbrug i temahæftet om det åbne land). 

Planlægningen inden for de særligt værdifulde landbrugsområder skal 
sikre landbrugserhvervets udviklingsmuligheder og der igennem bevare 
det åbne lands karakter af landbrugsland.

Solrød Kommune er den kommune i Region Sjælland, som har færrest 
dyr pr. ha. jord. Vi har ingen store dyrebedrifter og kun ca. 11 land-
brug, som har over 3 dyreenheder (DE)1. 

 

Figur 2.1.8: Cordozasvinget, set 
fra Strandvejen.

Figur 2.1.9: Cordozaparken, som 
endnu ikke er bebygget.

område, Salbjergvej.

Figur 2.1.11: Salbjergvej, 

1 1 dyreenhed (DE) svarer f.eks. til 2,3 heste med en vægt mellem 500-700 kg eller 0,85 malkekøer (tung race uden  
   opdræt) eller 35 slagtesvin fra 30-102 kg eller 167 høns til ægproduktion eller 7 moderfår med lam.



28

Der ndes 53 bedrifter i kommunen, og den gennemsnitlige bedrifts-
størrelse er på 48,2 ha. 89 % af kommunens jordbrugsareal udnyttes 
af planteavlsbedrifter, 7 % af svineavlsbedrifter og de resterende 4 % 
hovedsageligt af kvægavlsbedrifter.

Støj fra og i erhvervsområder
I mange af Solrød Kommunes erhvervsområder er der blandet bolig 
og erhverv i området. Det giver af og til anledning til støjgener 
for beboerne i området, samtidig med at det giver gener for 
virksomhederne, der får vanskeliggjort deres produktion. Derfor vil 
Solrød Kommune fremadrettet i forbindelse med udarbejdelse af nye 
erhvervslokalplaner udlægge arealer udelukkende til erhverv af hensyn 
til begge parter. 

2.1. Tema om erhverv 

Solrød Strand

Karlstrup
Strand

Jersie Strand

Karlstrup

Solrød

Kr. Skensved

Naurbjerg

Gl. Havdrup

Jersie

Havdrup

Vejstruktur

Transportkorridor

Gennemfartsvej (statsvej)
Statsvej med reservation til vejudvidelser
Trafikvej
Fordelingsvej
Evt. fremtidig trafikvej
Evt. fremtidig fordelingsvej
Evt. fremtidig lokalvej

Figur 2.1.12: Trafik-/vejkort 
over Solrød Kommune.
På grund af mange trafikale 

det nordlige erhvervsområde 

Kommune omdanne en del af 
det udlagte erhvervsområde til 
boligområde. Det betyder, at 
Salbjergvej forlænges således, 
at trafikken til erhvervsområdet 
primært kører til området fra 

en forudsætning, at omfartsvejen 

Erhvervsejendommene med ind-
kørsel til Ulvevej og Skramsvej 
vil på sigt søges nedlagt og 
omdannet til boligområde med 
henblik på at sikre skolevejen og 
for at fjerne den tunge trafik på 
skolevejen.

Erhvervsområdet bør derfor 
afvikles for transporttunge 
virksomheder og fremstilling af 
større anlæg.

Det resterende arealudlæg i det 
nordøstlige hjørne fortsætter 
som erhvervsområde, dog med 
en bred grøn rekreativ støjzone 
mellem det nye boligområde mod 
syd og erhvervsområdet.

Figuren her er hentet fra temaet 
om trafik (figur 4.1).
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Solrød Strand

Karlstru
Strand

Jersie Strand

Karlstrup

Greve
Kommune

Solrød

Køge

Jersie

Køge
Kommune

Gl. Havdrup

Naurbjerg

Havdrup

Kr. Skensved

Roskilde
Kommune

Perspektiv
Erhverv

Retningslinje 2.1.2:
Nye virksomheder kan etab-
leres i landzone, hvis Miljø-
styrelsens vejledende regler 
om støj fra anlæggene kan 
overholdes i områder med 
støjfølsom anvendelse og 
i områder, der er udlagt til 
støjfølsom anvendelse. - se 
endvidere tema om det åbne 
land.

Figur 2.1.13: Perspektivarealer i 
Solrød Kommune.

Perspektivarealer til erhvervsudvikling
Perspektivarealer er arealer, der ikke planlægges for i indeværende 
planperiode, men som kommunen vil arbejde videre med i næste plan-
periode under visse forudsætninger. 

Linjeføringen af kommende nye jernbaneforbindelse København- 
Ringsted over Køge betyder, at der opstår et indeklemt areal mellem 
Køge Bugt Motorvejen, jernbanen, Åsvej og Solrød Byvej. Når banen 
realiseres, ønskes perspektivarealet udlagt til erhverv. Dette er dog 
ikke i overensstemmelse med Fingerplan 2007, men vil kræve ændret 
Fingerplan.

Områderne er eftertragtede for virksomheder, der gerne vil være syn-
lige over for omverden med en nær beliggenhed og tilslutning til Køge 
Bugt Motorvejen. Områderne vil være egnede til både lokale virksom-
heder eller for virksomheder i det øvrige Københavnsområde – let er-
hverv med begrænset støj. Solrød Kommune vil undersøge muligheden 
for at anvende det indeklemte areal til alternative energikilder. 

Perspektivareal

Erhvervsareal
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anses fx etablering af depone-
ringsanlæg og andre virksomhed-
er, hvor der forekommer oplag 
af eller anvendelse af mobile 
forureningskomponenter, herun-
der organiske opløsningsmidler, 
pesticider og olieprodukter.

Solrød Kommune vurderer, at ud-
bygningsbehovet til byudvikling i 
indeværende planperiode er dæk-
ket for så vidt angår både erhverv 
og boliger, men vurderer samtid-
igt, at der er behov for udlæg af 
nye arealer - perspektivarealer - i 
næste planperiode for at oprethol-
de serviceniveauet i kommunen. 
Perspektivarealerne skal sikre, at 
der kan tilbydes områder til den 
erhvervsaktive aldersgruppe, som 
kan modsvare det stigende antal 
ældre i kommunen.

Solrød Kommune giver mulig-
hed for op til ca. 7000 etage-
kvadratmeter i Solrød Center, 
fordelt på rammeområderne 
301, 301 A og 302 - alle 
beliggende tættere end 600 
m til Solrød Strand Station 
(knudepunktsstation). Selve 
udbygningen anses ikke for at 
være af regional karakter, da 
kommunen er en bokommune 
med mulighed for at fortætte 
i de stationsnære områder. 
Kontor- og servicevirksomhederne 
forventes anvendt af lokale 
aktører. Kommunen vurderer, 
at forventningen stemmer 
nt i overensstemmelse med 

Fingerplan 2007’s § 13 stk. 2 
om at henstille til at fremme 
velintegrerede områder i byen.

Der er opført ca. 12.250 m2 
kontorbyggeri i perioden 2009-
2011 i Solrød Kommune jf. 
Danmarks Statistik for fuldført 
byggeri indenfor kontor, handel, 
lager, offentlig administration 
m.v.. 

Med hensyn til de miljømæssige 
og tra kale forhold som 
følge af intensiveringen af de 
stationsnære arealer vurderer 

Solrød Kommune er en 
bosætningskommune, men 
kommunens mål er fortsat, 
at København Syd området 
udvikles og fastholdes som et 
attraktivt område i Øresunds- og 
Hovedstadsområdet.

Solrød Kommune er omfattet af 
landsplandirektivet Fingerplan 
2007, der betyder, at der ikke 
kan etableres nye erhvervsarealer 
i landzone. Derfor skal 
erhvervsområderne i Solrød 
Kommune fastholdes og udvikles 
indenfor eksisterende rammer. 
Erhvervsområderne er primært 
beliggende på Silovej, Motelvej 
og Engvangen i Solrød Strand, 
nord for Cordozavej i Jersie 
Strand, samt i den nordlige del 
af Havdrup. Større ledige arealer 
ndes kun i den nordøstlige del 

af Havdrup og i Cordozaparken. 
Erhvervsområderne i Solrød 
Kommune medfører attraktive 
arbejdspladser i pendlings- og 
bosætningsmæssig forstand for 
det øvrige Sjælland.

Solrød Kommunes eksisterende 
attraktive erhvervsarealer 
skal følges op af en effektiv 
erhvervsservice. I snæver 
forstand med hensyn til hurtig 
sagsbehandling, forsyning, 
erhvervsjord m.m., og i bred 
forstand med hensyn til service 
for kommunens og områdets 
indbyggere og en velfungerende 
infrastruktur. Solrød Kommune 
har sammen med Erhvervscentret 
i Greve etableret Greve-
Solrød Erhvervsservice, der 
fremadrettet varetager den 
lokale erhvervsservice for Solrød 
Kommune til erstatning for den 
erhvervsservice, der tidligere blev 
tilbudt gennem København Syd 
Erhverv (KSE), der ophørte ved 
årsskifte 2011/2012. 

Greve-Solrød Erhvervsservice 
tilbyder vejledning og kurser 
indenfor virksomhedsopstart, 
markedsføring og regnskab/ 

økonomi. Solrød Kommune 
med nansierer desuden 
Væksthus Sjælland, der tilbyder 
specialiseret erhvervsservice, 
dvs. vejledningstilbud og 
projekter for vækstorienterede 
iværksættere og virksomheder 
i Solrød Kommune. Både 
Greve-Solrød Erhvervsservice 
og Væksthus Sjælland 
arbejder i overensstemmelse 
med Vækstforums 
erhvervsudviklingsstrategi og 
Region Sjællands Regionale 
Udviklingsstrategi. 

Enkelte virksomheder i Havdrup 
erhvervsområde forårsager 
både støjbelastning og 
tra kale problemer til gene for 
naboboligområdet. Kommunen 
samarbejder med områdets 
erhvervsdrivende på at mindske 
støjen, og under tra k-temaet 
angives forslag til, hvordan 
tra kken kan afvikles på mere 
tilfredsstillende vis. 

Samtlige eksisterende erhvervs-
områder i Solrød Kommune er 
beliggende i områder med særlige 
drikkevandsinteresser (OSD). Ved 
placering og indretning af anlæg 
indenfor allerede kommune- og 
lokalplanlagte erhvervsarealer 
samt ved udlæg af nye arealer 
til aktiviteter og virksomheder, 
der kan indebære en risiko for 
forurening af grundvandet, her-
under deponering af forurenet 
jord, skal der tages hensyn til 
beskyttelse af såvel udnyttede, 
som ikke udnyttede grundvands-
ressourcer i områder med sær-
lige drikkevandinteresser samt 
indenfor indvindingsoplande til 
almene vandforsyninger. Særligt 
grundvandstruende aktiviteter må 
som udgangspunkt ikke placeres 
inden for områder med sær-
lige drikkevandsinteresser eller 
indvindingsoplande til almene 
vandforsyninger med krav om 
drikkevandskvalitet, der lig-
ger uden for disse. Som særligt 
grundvandstruende aktiviteter 

2.1. Redegørelse for erhverv 
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kommunen, at de er minimale i 
og med, at hensigten med den 
stationsnære beliggenhed netop 
er, at transport til og fra kontor- 
og servicevirksomhederne sker 
med kollektiv tra k og kontor- og 
service ikke er virksomheder, 
der væsentligt påvirker det 
omkringliggende miljø.

I oversigten over de statslige 
interesser i kommuneplanlæg-
ning angives det, at udlæg af nye 
erhvervsarealer ved motorveje 
begrænses, og at sådanne areal-
er reserveres til transporttunge 
virksomheder. Denne interesse 
overvejes i fremtidige planer, når 
erhvervsperspektivarealerne skal 
undersøges i sammenhæng med 
de følsomme grundvandsressour-
cer. 

Nitratfølsomme områder
Inden for nitratfølsomme 
indvindingsområder skal 
afgørelser efter miljøbeskyt-
telsesloven og husdyrgod-
kendelsesloven leve op til 
indsatsplanen efter vand-
forsyningsloven. Afgørelser 
efter miljøbeskyttelsesloven 
inden for nitratfølsomme 
indvindingsområder, hvor 
der ikke er udarbejdet en 
indsatsplan, skal sikre, at 
der ikke sker nogen mer-
belastning, hvis udvaskning-
en fra rodzonen overskrider 
50 mg nitrat/l i efter-situa-
tionen. Afgørelser efter hus-
dyrgodkendelsesloven inden 
for nitratfølsomme indvind-
ingsområder, hvor der ikke 
er udarbejdet en indsats-
plan, skal sikre, at husdyr-
godkendelsesbekendtgø-
relsens beskyttelsesniveau 
vedr. nitrat til grundvand 
overholdes.

Generelle rammer 
Områder med særlige drik-
kevandsinteresser og ind-
vindingsoplande til almene 
vandforsyninger uden for 
disse skal så vidt muligt fri-
holdes for udlæg af arealer 
til byudvikling. Der kan dog 
udlægges arealer til byud-
vikling, hvis det kan godtgø-
res, at der ikke er alterna-
tive placeringer, og at byud-
viklingen ikke indebærer en 
væsentlig risiko for foruren-
ing af grundvandet. Ved 
byudvikling i områder med 
særlige drikkevandsinteres-
ser og indvindingsoplande 
til almene vandforsyninger 
uden for disse, skal det af 
kommune- og lokalplaners 
retningslinjer fremgå, hvor-
dan grundvandsinteresserne 
beskyttes.
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2.2. Tema om erhverv - Detailhandel
Indledning - Status
Siden sidste kommuneplan i 2009 har Byrådet i 2011 vedtaget en 
detailhandelsanalyse, der har til formål at give kommunen et grundlag 
for at fremtidssikre kommunens centre.

I Planstrategi 2011 blev der lagt op til, at der i den kommende 
planlægning skal tages udgangspunkt i detailhandelsanalysens 
resultater, og at arealet Cordozaparken i Jersie Strand skal kunne 
anvendes til særligt pladskrævende varer1.

Detailhandelsstrukturen
Detailhandelsstrukturen i kommunen er bygget op som et hierarki med 
de to bymidter2 i Solrød og Havdrup, det eksisterende lokalcenter Jersie 
Center og et planlagt lokalcenter i den nye bydel Trylleskov Strand. 
Solrød Bymidte er dog langt det største center og fungerer også som 
kommunens primære bymidte.

Som udgangspunkt skal nye butikker lokaliseres i bymidter eller 
i lokalcentre. Men der er mulighed for etablering af mindre, 
enkeltstående butikker i kommunens landsbyer. Og som noget nyt med 
denne kommuneplan bliver der også mulighed for placering af særligt 
pladskrævende varer i Cordozaparken.

Detailhandelscentrene ligger i umiddelbar forbindelse med togstationer 
og busterminaler, således at der er sikret god tilgængelighed med 
kollektive transportmidler. Kun lokalcenteret i Trylleskov Strand er 
endnu ikke knyttet op på kollektiv tra k, men der er reserveret areal til 
S-tog station i tilknytning til centeret.

Cordozaparken, som udlægges til også at omfatte særligt 
pladskrævende varegrupper, er placeret tæt på motorvej og er desuden 
koblet op på et eksisterende stisystem via Admiralparken til Jersie 
station.

Byrådets visioner og 
mål:

 Solrød Byråd vil sikre  
 mulighed for, at både  
 bymidter og lokalcentre  
 skal have mulighed for  
 at udvikle sig med mere  
 detailhandel og for at  
 omdanne butiksarealer  
 over tid.

 Detailhandelen  
 i kommunen skal  
 fortsat koncentreres i  
 centerområderne. 

 Byrådet ønsker ligeledes  
 at sikre mulighed for, at  
 der i kommunens  
 landsbyer kan etableres  
 små, lokale butikker.

Figur 2.2.1: Solrød 
Kommunes centerstruktur/
detailhandelsstruktur med 
bymidter, lokalcentre, 
mulighed for enkeltstående 
butikker og butikker til særligt 
pladskrævende varer.

1  Særligt pladskrævende varer de neres i Planlovens § 5 n, 3), som butikker, der alene forhandler biler, lystbåde, 
 campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler.  Dog skal 
 der særligt for møbelbutikker redegøres for, hvorfor placering i bymidten ikke lader sig gøre, jævnfør Planlovens 
 § 11 e, stk. 7.
2  Bymidte er en ny betegnelse for de største centerdannelser, jævnfør planlovens bestemmelser.

Solrød Strand

Jersie Strand

Karlstrup
Strand

Karlstrup

Solrød

Detailhandelsstruktur

Naurbjerg

Gl. Havdrup

Kr. Skensved
Jersie

Havdrup

Bymidte

Lokalcenter
Område til særlig pladskrævende varer
Enkeltstående butik
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Solrød Bymidte 
Solrød Bymidte består af Solrød Center og en del af Solrød Strandvej, 
og afgrænses som vist på gur 2.2.2. Der foretages ingen ændringer 
med denne kommuneplan.

I Solrød Center ndes både detailhandel (dagligvarebutikker og 
udvalgsvarebutikker) og en række andre funktioner, eksempelvis 
liberale erhverv (banker, ejendomsmæglere m.m.) og servicefunktioner 
(café, restaurant m.m.). De samme funktioner er stort set til stede 
langs Solrød Strandvej blot i mindre skala.

Stationspladsen (busholdepladsen inklusiv kiosk med billetsalg) forven-
tes omdannet i løbet af næste planperiode, så en del af pladsen kom-
mer til at kunne rumme detailhandel (varehus og kiosk med billetsalg). 
Dette sker med baggrund i detailhandelsanalysen 2011.

Derudover forventes en ny lokalplan med mulighed for yderligere 
detailhandel kombineret med boliger og erhverv, for Solrød Centers 
nordøstlige del udarbejdet.

Figur 2.2.2: Afgrænsning af 
Solrød Bymidte.

Retningslinje 2.2.1,
Solrød Bymidte:
Solrød Bymidte har et mak-
simalt bruttoetageareal til 
butiksformål på 20.900 m2

og afgrænses som vist på 

Butiksstørrelserne må ikke 
overstige 3.500 m2 brutto-
etageareal for de enkelte 
dagligvarebutikker og 2.000 
m2 bruttoetageareal for de 
enkelte udvalgsvarebutikker 
inden for området. 

Langs Strandvejen må bu-
tiksstørrelsen ikke overstige 
500 m2.

Station, S-tog 

Bymidten Solrød Center
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2.2. Tema om erhverv - Detailhandel
Havdrup Bymidte
Havdrup Center og en del af Hovedgaden ændrede med sidste 
kommuneplanrevision status fra lokalcenter til bymidte (som 
konsekvens af Planlovens nye begreber) og afgrænses som vist på gur 
2.2.3. Der foretages ingen ændringer med denne kommuneplan.

I Havdrup Center ndes detailhandel (supermarkeder, bager m.m.), og 
der er mulighed for at etablere liberalt erhverv, offentlige og kulturelle 
formål. Langs Hovedgaden og på Stationspladsen ndes enkelte mindre 
butikker. Der er stadig enkelte ubebyggede grunde i centret.

Figur 2.2.3: Afgrænsning af 

Figur 2.2.4: Afgrænsning af lokal-
centret Jersie Center.

Retningslinje 2.2.2, 
Havdrup Bymidte:

maksimalt bruttoetageareal 
til butiksformål på 7.000 m2

og afgrænses som vist på 

Butiksstørrelserne må 
ikke overstige 3.500 m2

bruttoetageareal for de 
enkelte dagligvarebutikker 
og 2.000 m2 brutto-
etageareal for de enkelte 
udvalgsvarebutikker inden 

for området.
Retningslinje 2.2.3, 
Jersie Lokalcenter:
Jersie Center er udlagt til 
lokalcenter, hvor det mak-
simale bruttoetageareal til 
butiksformål samlet ikke må 
overstige 3.000 m2. Jersie 
Center afgrænses som vist 

Butiksstørrelsen for den 
enkelte butik i Jersie Center 
må ikke overstige 1.000 m2

Re Station, regionaltog 

Station, S-tog Station, S-tog 

Parkvej

S
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Jersie Lokalcenter
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Lokalcentret Jersie Center

Re

Bymidten Havdrup Center

Lokalcentret Jersie Center
Jersie Center fastholdes som lokalcenter og afgrænses som vist på gur 
2.2.4. Der foretages ingen ændringer med denne kommuneplan.

Jersie Center udgøres af én dagligvarebutik.
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Lokalcenter i den nye bydel Trylleskov Strand
Der er mulighed for etablering af et lokalcenter i Trylleskov Strand med 
op til 3.000 m2 butiksareal inden for afgrænsningen som vist på gur 
2.2.5 herunder. 

I 2010 vedtog Byrådet en lokalplan for daginstitution og butikker i 
Trylleskov Strand (603.4), som i første omgang udlægger et areal på 
1.500 m2 til butiksformål inden for området. Der er dog endnu ikke 
etableret nogen butikker.

bruttoetageareal.
Retningslinje 2.2.4, 
Lokalcenter i Trylleskov 
Strand:
I Trylleskov Strand er udlagt
et areal til lokalcenter, hvor
det samlede bruttoetage-
areal til butiksformål ikke 
må overstige 3.000 m2.
Trylleskov Strand Center 

2.2.5.

Størrelsen på den enkelte 
butik i lokalcentret må ikke 
overstige 1.000 m2 brutto-
etageareal.

Retningslinje 2.2.5, 
Enkeltstående butikker, 
stadepladser m.m.:
Inden for den enkelte 
landsbys afgrænsning kan 
der placeres op til 250 
m2 bruttoetageareal til 
butiksformål.

Strandkiosker kan placeres 
i Trylleskoven, ved Østre 
Strandvej og i Jersie 
Strandpark.

Stadepladser af normalt 
omfang kan kun placeres, 
hvor kommuneplanen i 
øvrigt tillader detailhandel. 

Områderne skal placeres, 
hvor det er hensigtsmæs-
sigt i forhold til overordnede 

-
ledes at et regionalt opland 
kan betjenes.

3 Ved enkeltstående butikker forstås butikker, der kun tjener til lokalområdets daglige forsyning. Der skal minimum 
 være en afstand på 500 m til den næste nærmeste butik, for at en butik kan de neres som en enkeltstående butik 
 (oplyst af By- og Landskabsstyrelsen).  

Figur 2.2.5: Afgrænsning af 
det kommende lokalcenter i 
Trylleskov Strand.

Enkeltstående butikker3, stadepladser m.m.
Uden for byområder og landsbyområder kan der placeres detailhandel 
i landzoneområdet efter retningslinjerne i afsnit 3.11 om byggeri i 
temahæftet om det åbne land.

Ved Østre Strandvej og i Jersie Strandpark kan der fortsat være 
strandkiosker. Endvidere kan der placeres kiosk ved Trylleskoven efter 
nærmere godkendelse fra fredningsmyndigheden. 
Derudover kan stadepladser ”af normalt omfang” kun placeres, hvor 
kommuneplanen i øvrigt tillader detailhandel. 

Trylleskov Strand
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Lokalcentret i Trylleskov Strand

Planlagt station, S-tog 
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2.2. Tema om erhverv - Detailhandel

Figur 2.2.7: Solrød Center er 
udpeget til bymidte i Solrød 

Strandvejen.

Retningslinje 2.2.6, 
Særligt pladskrævende
varer:
Cordozaparken kan anven-
des til særligt pladskræven-
de varer, og afgrænses som 

Det maksimale bruttoetage-
areal til butiksformål samlet 
ikke må overstige 4.000 m2,
 og butiksstørrelsen for den 
enkelte butik ikke må over-
stige 1.500 m2 bruttoetage-
areal.

Områder til særligt pladskrævende varer
Med denne kommuneplan åbnes der op for muligheden for at anvende 
området Cordozaparken i Jersie Strand (rammeområde 417, vist på 
gur 2.2.6) til særligt pladskrævende varer. 

Lokalisering af særligt pladskrævende varer skal ske i 
kommuneplanlægningen, samtidig med at det samlede maksimale 
butiksareal og den maksimale butiksstørrelse fastsættes. Arealer til 
særligt pladskrævende varer skal desuden udpeges, hvor det er mest 
hensigtsmæssigt i forhold til omgivelserne, veje og den kollektive tra k.
Særligt for møbelbutikker gælder dog, at de så vidt muligt skal placeres 
i bymidter.

Figur 2.2.6: I Cordozaparken 
bliver det muligt at placere 
særligt pladskrævende varer.
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2.2. Redegørelse for detailhandel
Hvad siger loven?

Planloven (lovbekendtgørelse nr. 
937 af 24. september 2009) inde-
holder bestemmelser for kommu-
nernes planlægning for detailhan-
del. De overordnede statslige mål 
for detailhandelsplanlægningen er 
ifølge planlovens § 5 l:

- at fremme et varieret butiks- 
 udbud i mindre og mellem- 
 store byer samt i de enkelte  
 bydele i de større byer, 

- at sikre, at arealer til butiks- 
 formål udlægges, hvor der er  
 god tilgængelighed for alle   
 tra karter, herunder især den 
 gående, cyklende og kollektive  
 tra k, og

- at fremme en samfunds- 
 mæssigt bæredygtig  
 detailhandelsstruktur, hvor  
 transportafstandene i  
 forbindelse med indkøb er  
 begrænsede. 

Planlovens detailhandelsbestem-
melser bygger på et center-
hierarki, hvor bymidter er de 
centrale dele af byerne. Uden for 
bymidter kan der planlægges for 
lokalcentre samt butikker til lokal-
områdets forsyning (enkeltståen-
de butikker) og butikker, der alene 
forhandler særligt pladskrævende
varer.

Arealer til butiksformål skal ud-
lægges i bymidter, i lokalcentre 
eller som enkeltstående butik-
ker, som alene betjener lokal-
områdets daglige forsyning. Uden 
for bymidter kan der endvidere 
udlægges areal til butikker, der 
forhandler særligt pladskrævende 
varer, eller til mindre butikker i 
tilknytning til en virksomheds pro-
duktionslokaler med salg af egne 
produkter. 

Ifølge planlovens § 5 q, stk. 3, 
kan Byrådet i forbindelse med 
planstrategiarbejdet træffe be-
slutning om at planlægge for én 
ny udvalgsvarebutik på mere end 
2.000 m2 i bymidter i byer med 

over 3.000 indbyggere.
I ”Planstrategi 2011 og Den Grøn-
ne Dagsorden” medtog Solrød 
Byråd muligheden for én udvalgs-
varebutik større end 2.000 m2 i 
Solrød Center. Denne mulighed er 
dog ikke indarbejdet i kommune-
planen med det samme. I stedet 
vil vi se tiden an med henblik på, 
om der opstår behov for så stor 
en udvalgsvarebutik.

Butiksstørrelser
Ifølge planloven må dagligvarebu-
tikker maksimalt have et brut-
toareal på 3.500 m2 og udvalgs-
varebutikker maksimalt på 2.000 
m2 i bymidter og bydelscentre. I 
lokalcentre må maksimalt udlæg-
ges 3.000 m2 og en butik må ikke 
være over 1.000 m2.

Arealer til personalefaciliteter kan 
fradrages, dog maksimalt i alt 200 
m2, jævnfør planlovens § 5 t, stk. 
2.

Hvilke butiksstørrelser må  
anvendes?
I lokalplaner, der er offentliggjort 
før den 1. juli 2007 og ikke inde-
holder bestemmelser om butiks-
størrelser, kan kommuneplanens 
maksimale butiksstørrelser uden 
videre anvendes. Der kræves 
således ikke en ny lokalplan.

Indeholder lokalplanen derimod 
bestemmelser om butiksstørrel-
sen – uanset om planen er offent-
liggjort før eller efter 1. juli 2007 
– kræver det en ny lokalplan, før 
end kommuneplanens butiksstør-
relser kan anvendes.

Landsplandirektiv
Særligt for hovedstadsområdet 
gælder, at miljøministeren ved et 
landsplandirektiv fastlægger belig-
genheden af bymidter, bydelscen-
tre og a astningsområder. Her er 
Solrød udpeget som bymidte i det 
ydre storbyområde kaldet Køge-

. Kommunen fastlægger 
selv det maksimale bruttoareal til 

butiksformål i bymidter.
”Landsplandirektiv om  
beliggenheden af bymidter, 

områder m.v. til detailhandel i 
hovedstadsområdet” (af 15. no-
vember 2008) er udarbejdet som 
et tillæg til ”Fingerplan 2007” og 
udgør det overordnede grundlag 
for kommunernes planlægning af 
detailhandel i hovedstadsområdet.

Afgrænsning af bymidter
Hvis afgrænsningen af bymidter 
og bydelscentre ændres, skal det 
ske i overensstemmelse med den 
statistiske metode, som beskri-
ves i ”bekendtgørelse nr. 1093 af 
11/09/2007 om afgrænsning af 
bymidter og bydelscentre”. 

I Solrød Kommune er de hidtil 
gældende afgrænsninger videre-
ført uændrede.

Forhold til det øvrige
hovedstadsområde
Solrød Kommune er en del af 
hovedstadsområdet og er der-
med omfattet af Fingerplan 2007 
og Forslag til Fingerplan 2013. 
Solrød Kommune ligger mellem 
nabokommunerne Køge, Roskilde 
og Greve. Heraf ligger både Køge 
og Greve kommuner i samme 
by nger som Solrød ( -
ren), hvor Roskilde Kommune er 
placeret i .

I nabokommunerne er følgende 
bymidter udpeget:

 Køge Kommune: Køge. 
 Greve Kommune: Hundige,  

 Karlslunde Strand og Greve  
 Strand.
 Roskilde Kommune: Roskilde  

 og Trekroner.

Da detailhandelen i Solrød Kom-
mune (også i Solrød Bymidte) 
er præget af en høj grad af selv-
forsyning, betragter kommunen 
ikke sig selv som konkurrerende 
med nabokommunerne. Detail-
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f p

Dag-
ligva-
rer

Udvalgs-
varer i alt

Beklæd-
ning 

Boligud-
styr

Øvrige 
udvalgs-
varer 

Detail-
handel 
i alt 

Solrød Center 14 24 11 4 9 38 

Solrød bymidte i øvrigt 2 4 2 1 1 6

Solrød bymidte 16 28 13 5 10 44 

Havdrup bymidte 7 3 2 1 0 10 

Jersie 1 0 0 0 0 1

Trylleskoven 0 0 0 0 0 0

Kommunen i øvrigt 8 7 1 1 5 15 

Solrød kommune i alt 32 38 16 7 15 70 

2.2. Redegørelse for detailhandel
handelen i Solrød er således rettet 
mod kommunens egne borgere, 
selvom disse også handler i na-
bokommunerne samt det øvrige 
hovedstadsområde.

Selvom Cordozaparken udpeges til 
særligt pladskrævende varer med 
denne kommuneplan, forventer 
Solrød Kommune kun i beskedent 
omfang at tiltrække et opland, 
der rækker ud over kommunens 
grænser. For det første er både de 
enkelte butiksstørrelser samt  
det samlede butiksareal begræns-
et, og for det andet ndes en 
række væsentligt større områder 
til særligt pladskrævende varer 
i nabokommunerne, som Cordoza-
parken ikke vil kunne udkonkur-
rere.

Solrød Kommunes detail-
handelsstruktur
Byrådets mål går godt i spænd 
med de statslige mål, hvor mulig-
hederne for en decentral detail-
handelsstruktur, der stimulerer til 
investeringer og fornyelser i 
detailhandlen også i mindre by-
samfund, stationsbyer og mel-
lemstore byer, er i fokus. Ligesom 
Byrådets mål også er i overens-
stemmelse med intentionen i de 
statslige mål om at styrke de ek-
sisterende bymidter som levende 
og varierede handelscentre – med 
et varieret butiksudbud i både 
mindre og mellemstore byer og i 
de enkelte bydele i større byer.  

Sammenholdes det, at der fortsat 
er en restrummelighed til butiks-
formål, med det, at detailhandel-
en skal koncentreres i centrene, 
arbejder kommuneplanlægningen 
også indirekte for at styrke  
centerområderne. 

Samtidig skal muligheden for, 
at der kan etableres små lokale 
butikker i landsbyerne, ses som et 
udtryk for, at kommuneplanlæg-
ningen imødekommer de statslige 

mål om en decentral detailhand-
elsstruktur, som opfordrer til at 
der selv i mindre bysamfund kan 
etableres detailhandel i et be-
grænset omfang.

Analyse af detailhandelen 
i Solrød Kommune
Som grundlag for de politiske 
beslutninger omkring detailhand-
elsstrukturen i Solrød Kommune 
som helhed og for fremtiden for 
Solrød Bymidte, er der blevet 
foretaget en detailhandelsanalyse 
hen over årsskiftet 2010/2011. 
Resultatet er sammenfattet i 
rapporten ”Detailhandelsanalyse 
2011 – Vurderinger og konse-
kvenser”, som er at nde på vo-
res hjemmeside, www.solrod.dk. 

Analysen redegør for detailhande-
len i kommunen med særlig fokus 
på detailhandelsmæssige ud-
viklingsmuligheder i og omkring 
Solrød Center. Analysen munder 

ud i en række anbefalinger om en 
udvidelse og en konceptmæssig 
opgradering af Solrød Center med 
mulighed for blandt andet et vare-
hus samt en række nye butikker.

Byrådet besluttede i forbindelse 
med Planstrategi 2011, at detail-
handelsanalysens anbefalinger 
skulle indarbejdes i kommune-
planen.

Antal butikker, butiksareal 
og omsætning i Solrød 
Kommune
I detailhandelsanalysen fra 2011 
vurderes der at være i alt 70 
butikker i kommunen, fordelt 
på dagligvarer og udvalgsvarer 
(beklædning, boligudstyr m.m.). 
Du kan se, hvordan butikkerne 
fordeles i tabel 2.2.1.

Tilsvarende vurderes det eksiste-
rende butiksareal i kommunen 
som vist i tabel 2.2.2.

Tabel 2.2.1: Antal butikker 
fordelt på brancher (baseret på 
tal fra 2010). Kilde: Detailhan-
delsanalysen 2011, side 29.
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Den årlige omsætning i detail-
handelen i kommunen vurderes til 
at være som vist i tabel 2.2.3.

Særligt pladskrævende 
varer
Der har ikke tidligere været 
udpeget arealer til særligt plads-
krævende varer i kommunen, 
men ifølge detailhandelsanalysen 
fra 2011 ndes i alt 4 forhandlere 
af særligt pladskrævende varer i 
kommunen, og tilsammen har de 
et bruttoareal på 2.200 m2. Det 
fremgår af tabel 2.2.4, at der pri-
mært er tale om bilforhandlere.

Med denne kommuneplan udpeg-
es Cordozaparken i Jersie Strand 
(rammeområde 417) til plads-
krævende varer.

Kommunen fastsætter selv 
arealstørrelser for butikker, der 
forhandler særligt pladskrævende 
varer. Hvis butikken vurderes 
at få regionalbetydning, bør der 
ifølge Planloven udarbejdes VVM4. 
Og arealudpegningen skal ske ud 
fra en betragtning om, hvor det 
er mest hensigtsmæssigt (med 
henblik på de overordnede veje, 
kollektiv tra k m.m.). 

Området forventes dog at blive 
brugt som byggeplads de næste 
2-4 år i forbindelse med motor-
vejsudvidelsen. I denne forbin-
delse etableres ny udkørsel til 
Cordozavej samt der etableres
støjafskærmning mod den ek-
sisterende bebyggelse nord for 
området.

Umiddelbart er butikkerne med 
de særligt pladskrævende varer 
tiltænkt at skulle opfylde et lokalt 
behov. Dette understreges ved 
størrelsen af de enkelte enhed-
er og at der samlet set ikke må 
være mere end 4.000 m2 butiks-
areal.

Vi forventer således ikke, at bu-
tikken/butikkerne vil tiltrække et 

4  VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet, og en VVM er således en redegørelse for, hvordan et projekt vil på-
 virke det omgivende miljø. Ifølge Planloven må visse typer af virksomheder og anlæg på land ikke påbegyndes, 
 før kommunen eller Miljøministeriet har fastsat retningslinier for virksomhedens eller anlæggets udformning og 
 beliggenhed, samt godkendt/meddelt tilladelse til anlæggets etablering. Disse typer fremgår af VVM 
 Bekendtgørelsen.

Tabel 2.2.2: Eksisterende brut-
toetageareal i m2 til butiksformål 
fordelt på brancher (baseret på 
tal fra 2010). 
Kilde: Detailhandelsanalysen 
2011, side 36.

Tabel 2.2.3: Omsætning i mio. 
kr. inkl. moms (baseret på tal 
fra 2009). Kilde: Detailhandels-
analysen 2011, side 37.

Tabel 2.2.4: Antallet af butikker, 
der forhandler særligt pladskræv-
ende varer og deres bruttoetage-
areal. Kilde: Detailhandelsanalysen 
2011, side 39.

Beklæd-
ning 

Boligud-
styr

Øvrige 
udvalgs-
varer 

Solrød Center * * *

Havdrup bymidte * * *

Kommunen i øvrigt * * * 

Solrød kom. i alt 65 47 53 

Antal Areal, m2

Solrød kom. i alt 4 2.200
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opland, der ligger væsentligt ud 
over kommunegrænsen. Derfor 
har vi umiddelbart vurderet, at 
området ikke vil få regional betyd-
ning, og udpegningen af arealet 
ikke forventes at udløse en VVM. 
Det vil dog blive konkret vurderet 
i forbindelse med udarbejdelsen af 
den nye lokalplan for området.

Tilgængelighed og bymiljø
Et statsligt mål er, at transport-
afstande til butikker begrænses, 
så afhængighed af bil ved indkøb 
mindskes, og at arealer til butiks-
formål skal have god tilgængelig-
hed for alle tra k arter, herunder 
især den gående, cyklende og 
kollektive tra k.

I Solrød Kommune er center-
områderne alle placeret i umid-
delbar forbindelse med en station, 
hvorfra der er gode forbindelser 
med busser og enten med S-tog 
eller regionaltog. 
Dette gælder dog endnu ikke for 
det planlagte lokalcenter i Tryl-
leskov Strand, som endnu ikke 
er etableret. Her arbejdes der for 
at få etableret en S-togsstation, 
så der sikres gode forbindelser 
med den kollektive tra k til og fra 
bydelen.

Centrene i kystområdet – Solrød 
Bymidte, Jersie Center og det 
kommende lokalcenter i Trylleskov 
Strand – er placeret i den del af 
ngerbyen, som kaldes Køge-
ngeren5. Her ligger S-togssta-

tionerne som perler på en snor 
langs kysten, hvor de hver især er 
tilknyttet en række detailhandels-
centre.

Derudover er der etableret sti-
forbindelse til centrene for både 
gående og cyklister. Ligeledes er 
der etableret parkeringspladser 
stødende op til centerområderne, 
så bilister også er sikret adgang. 
Som udgangspunkt er parkerings-
arealerne placeret i randen af 
centerområderne, således at den 

indre ”centergade” så vidt muligt 
friholdes til gående og cyklister.
På denne måde sikres også et 
mere attraktivt bymiljø for de 
handlende, som færdes i centrene 
– et bymiljø som fortsat forbe-
holdes gående og cyklister.

Cordozaparken ligger i udkanten 
af byen men tæt på et par hoved-
færdselsårer i kommunen (Motor-
vejen, Cordozavej/rute 504 og 
Tåstrupvej/rute 501). Der forvent-
es etableret direkte vejadgang til 
og fra området via Tåstrupvej og 
Cordozavej. Således forventes den 
tra k, som genereres som følge 
af detailhandelen, at blive ledt af 
disse hovedfærdselsårer og ikke 
gennem boligområderne.
Umiddelbart vurderes at gående 
og cyklister kan komme til områ-
det via det eksisterende stisystem 
gennem boligområdet Admiralpar-
ken, som ligger umiddelbart nord 
for området. Denne vej er der 
små 800 m til Jersie station via 
stisystem. 

Vurdering af behov for ny-
byggeri eller omdannelse 
til butiksformål
Antallet af butikker er i perioden 
1998-2010 steget med 14 butik-
ker i Solrød Bymidte og 2 butikker 
i Havdrup Bymidte. Omvendt er 
antallet af butikker faldet udenfor 
centerstrukturen (10 færre butik-
ker). Antallet af dagligvarebutik-
ker er stort set uforandret, men 
der er kommet 5 nye udvalgsva-
rebutikker til.

Der bor knapt 21.000 indbyg-
gere i kommunen, og det samlede 
befolkningstal forventes at ligge 
meget stabilt i perioden frem mod 
2017. Der er dog forskel i befolk-
ningsudviklingen i de enkelte 
skoledistrikter – Uglegårdsskolens 
distrikt forventes at falde ca. 5 % 
frem mod 2017, mens folketallet 
er stabilt i Havdrup  skoledistrikt 
og stigende i Munkekærsskolens 
distrikt. 

Handelsbalance og forbrug
Både den gennemsnitlige hus-
standsindkomst samt husstands-
størrelse ligger en del over lands-
gennemsnittet. Og det samlede 
dagligvareforbrug i kommunen 
forventes at stige med yderligere 
2 % fra 2011 og frem til 2017.

Ser vi på handelsbalancen i kom-
munen, viser tallene fra detail-
handelsanalysen fra 2011, at 
Solrød Kommune holder en stor 
del af deres dagligvarehandel 
hjemme, men en væsentlig del af 
kommunens borgeres udvalgs-
vareforbrug dækkes ved køb 
udenfor kommunen (se tabel 
2.2.5 på næste side).

I forhold til den senest opgjorte 
handelsbalance (fra 1997) har 
Solrød Kommune øget sin position 
både på dagligvarer og udvalgs-
varer. Antallet af butikker er især 
steget i Solrød Center.

Handelsbalancen indikerer, at 
Solrød Bymidte ligger mellem 2 
noget større konkurrenter (Køge 
Bymidte og Waves i Hundige).

Behov for butiksareal
Sammenholdes at både detail-
handelsarealet og omsætningen 
er stigende i kommunen med det, 
at der fortsat er potentiale for 
yderligere omsætning i forhold til 
forbruget i kommunen, ses at der 
fortsat er grobund for at etablere 
yderligere detailhandel i kommu-
nen. 

Ifølge detailhandelsanalysen fra 
2011 vil der stadig være behov for 
nyt butiksareal i de rigtige belig-
genheder på trods af, at andre 
salgsformer (fx e-handel) vinder 
frem, og der er indført øgede 
åbningstider m.m. Her vurderes, 
at det totale forbrug af varer, som 
omsættes gennem detailhandelen, 
at være relativt svagt stigende 
i løbet af de næste 8-10 år (i 
2011).

2.2. Redegørelse for detailhandel

5  Ifølge landsplandirektivet ”Fingerplan 2007” og ”Forslag til Fingerplan 2013”. 
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I takt med at Trylleskov Strand og 
Havdrup Vest udbygges, vurderes 
behovet for nybyggeri og omdan-
nelse til butiksformål at ville stige.

Behovet for nybyggeri eller 
omdannelse til butiksformål er 
vurderet og opsummeret i tabel 
2.2.6, bl.a. ud fra detailhandels-

analysen fra 2011. Behovet skal 
ses som et udtryk for den maksi-
male restrummelighed til nybyg-
geri og omdannelse til butiksfor-
mål i kommunen. Det vil sige, 
at rammerne for nybyggeri og 
omdannelse til detailhandel tager 
højde for de resterende byggemu-
ligheder i de gældende lokalplan-

er. De maksimale rummeligheder 
for kommunens centre er overført 
uændret fra sidste kommuneplan.
Vurderingen skal endvidere ses i 
sammenhæng med, at den stats-
lige detailhandelsplanlægning læg-
ger vægt på at fremme byomdan-
nelse frem for inddragelse af nye 
byarealer. Dette er i god overens-
stemmelse med detailhandelsplan-
lægningen i Solrød Kommune.

Bymidten Solrød Center
Solrød Bymidte fungerer fortsat 
som kommunens primære center, 
der udover at tjene Solrød Strand 
og opland, også tjener resten af 
kommunen.

I den kommende planperiode for-
ventes foreløbigt to nye lokalplan-
er med mulighed for detailhandel 
udarbejdet for en del af bymidten. 
Den ene for stationspladsen (med 
mulighed for et varehus, hvis der 
udvises interesse herfor) og den 
anden for Solrød Centers nordøst-
lige hjørne (med mulighed for 
detailhandel kombineret med 
boliger og erhverv).

Rummelighed i Solrød
Bymidte
I detailhandelsanalysen fra 2011 
vurderes det eksisterende brutto-
etageareal til butiksformål i Solrød 
Bymidte at udgøre 12.100 m2. 
Hertil kommer en forventet udvi-
delse af Netto på 250 m2.

Restrummeligheden på 8.550 m2 
fordeles på henholdsvis 7.550 m2 
i Solrød Center øst og vest, samt 
1.000 m2 for Solrød Bymidte langs 
Strandvejen.
Ud af de 8.550 m2 i Solrød Center 
øst og vest forventes 3.500 m2 at 
skulle gå til opførelsen af et vare-
hus (med dagligvarer og nonfood) 
på stationspladsen samt ca. 1.500 
m2 butiksareal i Solrød Centers 
nordøstlige hjørne.

Således ser regnskabet ud som 
vist i tabel 2.2.7 (hvor de 1.500 
m2 indgår i de resterende 4.050 
m2).

Tabel 2.2.5: Forholdet (%) mel-
lem omsætning og forbrug i Sol-
rød Kommune i 1997 og i 2009. 
Kilde: Detailhandelsanalysen 
2011, side 46.

Tabel 2.2.6: Behov for nybyggeri 
eller omdannelse af eksisterende 
bebyggelse til butiksformål. Tal-
lene er inklusive kendte udvidel-
ser i 2012.

Tabel 2.2.7: Restrummelig-
hed til butiksformål i Solrød 
Bymidte.

Beklæd-
ning 

Boligud-
styr

Øvrige 
ud-
valgs-
varer 

1997 36 16 38 

2009 45 17 48 

8.550 / 9.550 
2.038 
2.109 
3.000 
4.000 

250

Brutto-
areal m2
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Bymidten Havdrup Center
Havdrup Bymidte fungerer umid-
delbart som center for Havdrup 
by og opland. Udbygningen af 
den nye bydel Havdrup Vest vil 
understøtte kundeunderlaget for 
centeret.

Langs Hovedgaden kan der inden 
for bymidten fortættes, så om-
rådets karakter som bykerne 
styrkes. Dette skal dog ske med 
hensyntagen til, at stationsby-
miljøet langs hovedgaden er 
udpeget som bevaringsværdigt 
kulturmiljø. Dvs. at til- og om-
bygninger skal ske i en stil og et 
materialevalg, som harmonerer 
med den lokale byggeskik.

I forbindelse med Planstrategi 
2011  besluttede Byrådet at ville 
arbejde for at styrke Havdrup By-
midte, så den inviterer til længere 
ophold i bymidten.

Rummelighed i Havdrup 
Bymidte
I detailhandelsanalysen fra 2011 
vurderes det eksisterende brut-
toetageareal til butiksformål i 
Havdrup Bymidte at udgøre 4.000 
m2. Super Brugsen forventer at 
udvide, men størrelsen er endnu 
ikke kendt (og arealet kan derfor 
ikke medregnes).

Således ser regnskabet ud som i 
tabel 2.2.8.

2.2. Redegørelse for detailhandel

Tabel 2.2.9: Restrummelighed til 
butiksformål i Jersie lokalcenter.

Center omfatter også en del af 

Tabel 2.2.8: Restrummelighed til 

Lokalcenteret Jersie Cen-
ter
Jersie Center fungerer fortsat 
som lokalcenter for Jersie Strand 
området. 

Rummelighed i Jersie 
Center
Siden sidste kommuneplan er Aldi 
blevet udvidet med 275 m2. Der-
for reduceres restrummeligheden 
tilsvarende i forhold til sidste kom-
muneplan, som vist i tabel 2.2.9.

7.000 
4.000 
3.000 

3.000
891

2.109

Lokalcenter i Trylleskov 
Strand
Rammelokalplan 603.2 for den 
nye bydel Trylleskov Strand er 
vedtaget i august 2007. Her er 
delområde D er udpeget til detail-
handel m.m., men det er et krav, 
at der tilvejebringes en suppler-
ende lokalplan med bindende 
bestemmelser, inden området kan 
udnyttes. 

Hvor et lokalcenter tidligere gav 
mulighed for op til 1.500 m2 brut-
toetageareal til detailhandel, er 
muligheden nu øget til op til 3.000 
m2 ifølge planloven.
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I juni 2011 blev lokalplan 603.4 
for Daginstitution og butikker i 
Trylleskov Strand vedtaget. Med 
denne lokalplan blev der udlagt et 
areal på 1.500 m2 til butiksformål. 
Samtidig blev afgrænsningen af 
det kommende lokalcenter fast-
lagt. Denne afgrænsning overføres 
nu til kommuneplanen ved denne 
revision.

Lokalcentret er endnu ikke bygget 
og restrummeligheden udgøres 
af den fulde ramme for området. 
Centret forventes at skulle funge-
re som lokalcenter for Trylleskov 
Strand området.

Enkeltstående butikker, 
stadepladser m.m.
Der kun må maksimalt indrettes 
250 m2 detailhandel i kommunens 
landsbyer. De enkelte butiks-
enheder skal dog som minimum 
have en indbyrdes afstand på 500 
meter for at blive betragtet som 
enkeltstående butikker.

Under ”Byggeri og anlæg i det 
åbne land”, afsnit 3.11 i tema-
hæftet om det åbne land, fremgår 
retningslinjerne for placering af 
gårdbutikker i landzone.

Ved Østre Strandvej og i Jersie 
Strandpark kan der fortsat være 
strandkiosker. Endvidere kan der 
placeres kiosk ved Trylleskoven ef-
ter nærmere godkendelse fra fred-
ningsmyndigheden. Stadeplads-
er kan kun placeres, hvor kommu-
neplanen tillader detailhandel. 

Figur 2.2.9: Jersie Center fun-
gerer som lokalcenter for Jersie 
Strand området.

Figur 2.2.10: Der er mulighed 
for at indrette én dagligvarebu-

Landsby.
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3. Tema om det åbne land

Figur 3.1: Grønne kiler og 
regionale friluftsområder, 
jf. Fingerplan 2007.

Byrådets vision og 
mål:

 Solrød Kommunes vision 
 er fortsat at være en 
 naturskøn del af hoved-
 stadsområdet. Landom-
 råderne og kysten har stor 
 betydning både for kom-
 munens borgere og for 
 kommunens image. I 
 forbindelse med udvikling-
 en er det derfor af afgør-
 ende betydning at beskyt-
 te natur og miljø og sørge 
 for, at borgerne får glæde 
 af omgivelserne.

 Hensigten er at fastholde 
 karakteren af et åbent, 
 grønt landskab, og at 
 byudvikling knyttes til de 
 eksisterende byområder, 
 så der bibeholdes en klar,  
 skarp grænse mellem  
 byen og det åbne land.  
 Der skal tilstræbes et  
 varieret landskab med  
 ersidet anvendelse. 

 Behovet for områder og
 anlæg – eksempelvis til 
 friluftsliv og sport - er 
 stigende. Naturen er til-
 lokkende for disse anlæg, 
 men har også en sårbar-
 hed, der sætter grænser 
 for omfanget og arten, der 
 kan rummes, fordi anlæg-
 gene ofte er dominerende 
 i landskabet. En væsentlig 
 opgave er derfor at ko-
 ordinere beskyttelse og  
 benyttelse og her igennem 
 sikre en optimal ressour-
 ce udnyttelse i det åbne 
 land.

Køge Bugt

Solrød 
Kommune

Indledning
Solrød Kommune ligger i den sydlige del af hovedstadsområdet, hvor 
den nye 4. grønne ring mødes med den grønne kile fra Vallensbæk og 
udmunder i Køge Bugt. Kommunens grønne træk af regional interesse 
er primært den 6 km lange kyststrækning, kystkilerne med Karlslunde-
Karlstrup Mose og Trylleskoven i nord og Jersie Mose-Staunings Ø i syd. 
Hertil kommer det åbne lands særlige landskabs-, natur- og kulturvær-
dier, der gør kommunen til en attraktiv grøn kommune at bo i, og som 
giver gode rekreative muligheder tæt på byområderne.

13 borgmestre på Vestegnen, heriblandt Solrød Kommunes borgmester, 
aftalte i maj 2006 at arbejde for at bevare og videreudvikle Fingerby-
ens grønne struktur af kiler og ringe (se gur 3.1 og 3.2).

Kommunen overtog pr. 1. januar 2007 administration og planlægning 
af det åbne land, som følge af kommunalreformen. Regionplanens 
retningslinjer for det åbne land blev indarbejdet ved sidste kommune-
planrevision.

Staten har udarbejdet natur- og vandplaner, som  indeholder mål for 
kommunens indsats inden for natur- og vandmiljøområdet frem til år 
2015. Målene danner grundlag for de kommunale handleplaner for 
indsatser. 

De statslige vandplaner er pt. ugyldige (pr. januar 2013) men forventes 
vedtaget i løbet af 2013 efter en ny høringsperiode. Indtil vedtagelsen 
af de statslige vandplaner gælder retningslinjerne i regionplanerne for 
anvendelsen af vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand. For 
Solrød Kommune gælder således retningslinjerne fastsat i Regionplan 
2005 på dette område. Regionplanens retningslinjer bortfalder ved 
ikrafttrædelse af de statslige vandplaner.

Statens naturplaner er i Solrød Kommune omsat til naturhandleplan-
er for kommunens 2 internationale naturbeskyttelsesområder - Gl. 
Havdrup Mose og Ølsemagle Strand-Staunings Ø. Statens naturplan og 
kommunens naturhandleplan er bindende for kommuneplanen.
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Figur 3.3: I Kystkilerne - her 
Karlstrup Mose - skal stiadgang-
en opretholdes og om muligt 
forbedres.

Figur 3.2: Solrød Kommunes 
grønne struktur.

Grøn struktur

Solrød Strand

Karlstrup
Strand

Jersie Strand

Karlstrup

Solrød

Kr. Skensved

Gl. Havdrup

Jersie

Naurbjerg

Havdrup

Kystlandskabet
Kyststrækningen er et særdeles værdifuldt landskab for kommunen 
med en stor rekreativ værdi, som der skal være god adgang til.
Kommunen vil medvirke til at gøre kyststrækningen endnu mere at-
traktiv for borgere. 

Der er ikke planer om store turistanlæg, lystbådehavne og lignende 
langs kysten i Solrød Kommune. 

Kommunen søger - i samarbejde med grundejerforeningerne langs 
kysten og lokale virksomheder - at optimere strandrensningen, for at 
sikre bedst mulig kystkvalitet og badeforhold. Kommunen arbejder 
også for at bekæmpe rynket rose langs stranden, så den ikke breder 
sig på bekostning af de planter, der hører hjemme på stranden.

Beskyttelsesområder - Redegørelse

Beskyttelsesområder landskab, natur og kultur

Naturområder og udyrkede arealer

Vandområder

Natura 2000-områder

Skovrejsningsområde
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3. Tema om det åbne land

Figur 3.4: Strandliv ved Køge 
Bugt.

Figur 3.5: De kulturhistoriske 
spor i agerlandet skal søges 
bevaret - her stynet pilehegn ved 
Solrød.

Figur 3.6: Jersie Mose - særlig 
følsomt landbrugsområde.

Det åbne kulturlandskab
Hovedparten af kommunens landbrugsareal er udpeget som særligt 
værdifuldt landbrugsområde. 2/3 af landbrugsområderne er desuden 
udpeget som særligt følsomme landbrugsområder (SFL-områder) af 
hensyn til beskyttelse af grundvand, vandmiljø og naturinteresser. Der 
kan opnås EU-tilskud til miljøvenlig drift af disse områder.

Det åbne land skal bevare sit landbrugspræg under hensyntagen til 
natur- og miljøinteresserne. Agerlandet er præget af tætliggende gårde 
og landsbyer med kirker, som udgør værdifulde kulturhistoriske miljø-
er, der skal værnes om. Herunder er Karlstrup-området udpeget som 
særligt bevaringsværdigt kulturmiljø med den gamle landsbykerne, de 
nære jorder, Karlstrup Kalkgrav og Karlstrup Mose.

De udpegede landskabs-, natur- og kulturinteresser i det åbne land er 
overført fra Kommuneplan 2009-2021 med få ændringer. Indpasning af 
andre arealinteresser skal ske under hensyntagen til, at disse natur- og 
kulturværdier så vidt muligt bevares. 

Solrød Kommune har i samarbejde med Greve kommune udarbejdet 
en landskabsanalyse i 2011. I den videre planlægning skal en genvur-
dering af interesseområdernes afgrænsning ske på baggrund af land-
skabsanalysen og kendskabet til de kulturhistoriske spor. 

Midtvejs mellem Strandområdet og Havdrup har staten udlagt en 
transportkorridor i 1 km bredde, reserveret til eventuelle fremtidige 
tra k- og forsyningsanlæg. Udpegningen er ikke til hinder for udøvelse 
af landbrugserhvervet, ligesom visse midlertidige bygninger og anlæg 
kan placeres i korridoren.
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Figur 3.7: Karlstrup med jordtil-
liggender er udpeget som særligt 
bevaringsværdigt kulturmiljø.

Figur 3.8: Karlstrup Kalkgrav 
anvendes til lystfiskeri.

Figur 3.9: Spejderhytter kan 
lokaliseres i det bynære landskab 
- her i Magleengen Vest.

Det bynære landskab 
Ud over landbruget knytter der sig en del andre arealinteresser til land-
områderne tættest på Strandområdet, herunder motorvejsudvidelsen 
og gennemførelse af den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted. 
Endvidere åbnes der mulighed for, at visse friluftsanlæg kan placeres i 
de bynære områder – eksempelvis stianlæg, spejderhytter og anlæg, 
der kan indpasses i over ødiggjorte landbrugsbygninger.

Omkring Havdrup er der allerede udlagt arealer til friluftsformål i by-
randen - blandt andet Havdrup Nyskov mod vest, som er etableret, 
samt et planlagt friluftsområde syd for Tykmosevej (Rammeområde nr. 
209, Scheels Enge - se eventuelt ”Rammer for lokalplanlægningen”, 
side 15), der kan anvendes til skovplantning, spejderhytte og lignende.

Ifølge Regionplan 2005 skulle en række kommuner, blandt andet 
Solrød, udlægge arealer til kolonihaver inden for en 4 km-radius fra 
en station i Fingerbyen, fortrinsvis til dækning af stor efterspørgsel 
på kolonihaver i Københavnsområdet. Kommunen har lokalplanlagt et 
areal til etablering af nyttehaver i Magleengen Vest, syd for Åsvej, så-
fremt der måtte komme efterspørgsel på daghaver blandt kommunens 
borgere. Herudover er det p.t. ikke muligt at pege på ledige arealer til 
etablering af kolonihaver.

Tilgængelighed til naturen og det åbne land
Der skal være let og tra ksikker tilgængelighed mellem byområderne 
og mellem by og natur - herunder god adgang til kysten. Derfor har en 
fortsat udbygning af stisystemet høj prioritet. Samtidig er det vigtigt, at 
hensynet til gangbesværede tænkes ind i målet om god tilgængelighed.

Tilgængeligheden og opholdsmulighederne i de grønne kiler og ringe på 
tværs af kommunegrænserne skal også søges forbedret. 
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og andre større tekniske anlæg 
skal der skaffes plads til i det 
åbne land - Nu skal en del af 
disse ledninger jordlægges.

Figur 3.11: Der åbnes mulighed 
for at udlægge areal til koloni-
haver i det åbne land.

Greve, Roskilde og Solrød kommuner har i samarbejde dannet en part-
nerskabsgruppe, der arbejder for at etablere en regional, rekreativ sti 
mellem Køge Bugt og Roskilde Fjord gennem Hedeboegnen (Hedebo-
stien). Stien udgør den sydlige del af den gennemgående regionale sti i 
4. grønne ring. 

Kommunen er fortsat inddraget i realisering af en regional vandresti 
”Gudernes Stræde” med forløb fra Mosede Fort til Vellerup Vig i Horns-
herred. Projektet forestås af Danmarks Naturfredningsforening. 

Region Sjælland arbejder for realisering af en international cykelrute – 
Munkevejen - fra Tyskland over Sjælland og videre til Norge og Sverige. 
Stien vil herunder få forløb gennem Solrød. Målet for stien er at sam-
menbinde kirker, klostre, hellige steder og kulturmiljøer.

Lokale vandre- og cykelstier i det åbne land, med udgangspunkt i 
byområderne, hvor folk bor, kan åbne mulighed for oplevelser i kul-
turlandskabet, som ellers er svært tilgængeligt for almenheden. Stier 
kunne etableres som i det landsdækkende projekt ”Spor i landskab-
et” - www.spor.dk – hvor en lang række landmænd frivilligt har stillet 
deres jord (skov og/eller åbent land) til rådighed for vandreruter for at 
øge kendskabet til og skabe interesse og forståelse for produktionen i 
landskabet.
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Retningslinjer
Konkrete mål og retnings-
linjer med tilhørende rede-
gørelser for det åbne lands 
planlægning og administra-
tion fremgår af temahæftet 
om det åbne land.

Figur 3.12: Tilgængeligheden kan 
forbedres ved etablering af be-

Figur 3.13: Friluftsliv og 
naturbeskyttelse skal forenes 
langs kysten i Solrød.

Turisme
Der er i 2011 vedtaget en fælles turismestrategi for Region Sjælland, 
som også gælder for Solrød Kommune. 

Kommunerne har opgaven at løfte et strategisk medansvar for den 
regionale turismestrategi, forestå udvikling af attraktive lokaliteter samt 
medvirke aktivt i indsatsen vedrørende kompetenceudvikling og mar-
kedskommunikation.

Kommunesamarbejdet København Syd (mellem Greve, Køge, Solrød og 
Stevns) har i mange år samarbejdet på turismeområdet. Med udgang-
en af 2009 besluttede København Syd at omlægge organiseringen. Fra 
2010 stod Køge og Stevns kommuner således selv for driften af deres 
bureauer og turismeindsats. I Solrød Kommune spiller turisterhvervet 
en relativt lille rolle, set i sammenhæng med kommunens vision om at 
være en velfungerende bo-kommune. 
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4. Tema om trafik 

Byrådets visioner og 
mål:

 Vejnettets udformning tag-
 er hensyn til tra ksikkerhed 
 for alle tra kanter, til tra k-
 støj og forurening samt det 
 æstetiske udtryk. Det sker i 
 dialog med berørte borgere 
 og ved regelmæssige vur- 
 deringer.

 Det kommunale vej- og 
 stinet skal løbende ved-
 ligeholdes under et samlet 
 hensyn til kvalitet, sikker-
 hed og langsigtet økonomi 
 i overensstemmelse med 
 Tra kplan 2009-2013.

 Afviklingen af biltra kken 
 prioriteres højst på de over-
 ordnede veje. På boligveje 
 skal tra kken afvikles på de 
 lette tra kanters betingel-
 ser. Tung tra k søges 
 afviklet på det overordnede 
 tra kvejnet.

 Tilgængeligheden mellem 
 boliger, arbejdspladser, sko-
 ler og naturområder skal 
 være god og tra ksikker.

 Den kollektive tra k i kom-
 munen optimeres, herunder 
 bedre udnyttelse af kombi-
 nationen bus og tog, blandt 
 andet gennem øget borger-
 information.

 Kommunens stisystem skal 
 fortsat udbygges, og ad-
 gangsforholdene til de 
 større naturområder i kom-
 munen skal være gode.

 Det rekreative stinet søges 
 udbygget – gerne i sam-
 arbejde med lokale grønne 
 partnerskaber.

1  Kilde: Danmarks Statistik, Beskæftigede efter bopælsområde, køn og pendlingsafstand, 2011.
2  Udtrykket 2+1 vej dækker over, at der er 2 spor i den ene retning og 1 i den anden retning.

Indledning
Tra k spiller en væsentlig rolle i kommunens vision om let og tra ksik-
ker tilgængelighed mellem byfunktioner og mellem by og natur.

Siden sidste kommuneplan i 2009 har Solrød Kommune vedtaget Tra-
kplan 2009-2013, der omfatter tra ksikkerhed, vejstruktur og -hastig-

heder i kommunen. Tra kplanen danner grundlaget for den overord-
nede udvikling af kommunens vej- og stinet. 

Solrød Kommune har siden sidste kommuneplan desuden anlagt Trylle-
skov Allé med forløb med Cementvej og Karlstrup Strandvej. Karlstrup 
Strandvej er ydermere blevet ny anlagt, så den fremstår med midter-
rabat og en hastighedsbegrænsning på 50 km/t.
I 2011 blev der indført en ny busplan, der betød færre buslinjer, mens 
der til gengæld blev indført extur i Solrød Kommune. (læs mere om 
extur senere i afsnittet)

Solrød Kommune har siden sidste kommuneplan blandt andet realiseret 
et større stiprojekt i form af en ny hovedsti mellem Kr. Skensved og 
Havdrup, samt bidraget til etableringen af Gudernes Stræde, en  
vandresti med forløb fra Mosede Fort til Vellerup Vig.

Solrød er en udpræget bokommune. Dette medfører, at knap 2/31 af 
borgerne pendler mere end 10 km på arbejde (71 %). 

Den kommunale planlægning skal respektere mulige, fremtidige over-
ordnede tra kanlæg, hvilket for Solrød Kommune betyder:

 Den kommende dobbeltsporede jernbaneforbindelse mellem Køben-
 havn og Ringsted via Køge.

 Udvidelse af Køge Bugt Motorvejen fra Solrød Syd til Greve Syd 
 (udvidelse fra 6 til 8 spor).

 S-togstation Trylleskoven. 

 Salløvkrydset-Solrød 2+1 vej 2 (På en strækning af Roskildevej fra 
 Salløvkrydset i Roskilde Kommune til Åmarken i Solrød Kommune).

 Eventuel fremtidige omfartsveje øst for Naurbjerg og syd for Gl.  
 Havdrup (vil reducere tra k gennem landsbyerne).

Veje
Vejnettet i Solrød Kommune er klassi ceret som gennemfartsveje, 
fordelingsveje og lokalveje i landzone samt tra kveje og lokalveje i 
byzone (se gur 4.1 på modstående side).

Køge Bugt Motorvejen og Roskildevej er klassi ceret som gennemfarts-
veje, hvor staten er vejmyndighed.

Der er igangsat forlængelse af Havdrup Centervej (tra kvej) til Tykmo-
sevej. Der er planlagt forlængelse af Salbjergvej til Skolevej nord om 
Havdrup Skole. En eventuel realisering vil medføre, at Salbjergvej og 
Nylukkevej mellem Salbjergvej og at Industrivænget opklassi ceres fra 
privat fællesvej til offentlig vej. 
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Figur 4.1:
Vejstrukturen i Solrød Kommune. 

Solrød Strand

Karlstrup
Strand

Jersie Strand

Karlstrup

Solrød

Kr. Skensved

Naurbjerg

Gl. Havdrup

Jersie

Havdrup

Vejstruktur

Transportkorridor

Gennemfartsvej (statsvej)
Statsvej med reservation til vejudvid
Trafikvej
Fordelingsvej
Evt. fremtidig trafikvej
Evt. fremtidig fordelingsvej
Evt. fremtidig lokalvej

Følgende veje er klassi ce-
ret som fordelings- og tra-
kveje, hvor kommunen er 

vejmyndighed:

 Brændmosevej
 Bygaden
 Cementvej
 Cordozavej (rute 504)
 Hastrupvej
 Hovedgaden
 Højagervej
 Kirkegade
 Lillevangsvej
 Møllesvinget
 Naurbjergvej 
 Nordmarksvej
 Nylukkevej
 Parkvej
 Skolevej
 Sognevejen
 Solrød Byvej
 Strandvejen (rute 512)
 Trylleskov Allé
 Tværvej
 Tykmosevej
 Tåstrupvej
 Yderholmvej
 Ørstedvej
 Åmarken
 Åsvej

I det nye byområde Trylleskov Strand er der etableret en ny tra kvej 
(Trylleskov Allé) mellem Karlstrup Strandvej og Cementvej.

Lokalvejene omfatter både offentlige veje og private fællesveje og 
dækker alle de øvrige veje i kommunen. Disse betjener lokale områder 
og de enkelte boliger, arbejdspladser, institutioner og butikker.

Lokalvejene skal tilgodese sikkerhed for alle, men især de lette tra-
kanter. Samtidig skal alle tra kanttyper have god tilgængelighed til 

disse veje, kombineret med en rimelig fremkommelighed. Dette inde-
bærer lave hastigheder af hensyn til sikkerheden og mange tilslutninger 
af hensyn til de lette tra kanters fremkommelighed.

Hastigheder på vejnettet
Hastighedsgrænser i Solrød Kommune fremgår af gur 4.5 (side 55).
Solrød Kommune vil arbejde for at hastighederne på vejnettet bringes 
i over ensstemmelse med hastigheds grænserne gennem samarbejde 
med politiet om auto matisk tra kkontrol, kampagner og vejtekniske 
tiltag.
 
Der er udarbejdet et forslag til en fremtidig hastighedsklassi cering på 
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Figur 4.2: 
Regionale stiforbindelser.

Retningslinje 4.1:
Kommunen skal i den fort-
satte planlægning indarbej-

medvirke til sikring af sti-
nettets gennemførelse. 

Retningslinje 4.2:
Kommunen skal sikre sam-
menhæng mellem det re-

-
gionale stinet.

Retningslinje 4.3:
Strækninger, der er en del 

skal generelt være stier i 
eget tracé eller stier, der er 

-
ken, f.eks. ved hjælp af en 
malet stribe, en græsrabat 
eller en kantsten. På stræk-
ninger med direkte kontakt 

tydelig adskillelse mellem 
biler og cykler, f.eks. ved 
brug af farvet asfalt på cyk-
listernes areal. Belægningen 
skal være jævn og egnet til 
cykling.

Det påhviler vejmyndighed-
en at sikre standarden på 
cykelstierne.

Retningslinje 4.4:
Stierne i det overordnede 
regionale rekreative stinet 
bør (og skal ved nyanlæg) 
have sikrede skæringer, om 
nødvendigt niveaufri, over 
eller under barrierer, som 
veje, baner og vandløb, så 
stiernes oplevelsesværdi, 
sikkerhed og sammenhæng 
tilgodeses.

Retningslinje 4.5:
Ved nye statslige vej- og 
baneanlæg skal planlægnin-
gen indarbejde de overord-
nede regionale rekreative 
stier med sikret skæring af 
nye statsanlæg.

National stirute
Regionale rekreative stiruter
Trafikstier af regional betydning
Planlagte regionale rekreative stiruter

kom munens veje, hvor de skiltede hastigheds grænser er vurderet og 
tilpasset. På veje i landzone, hvor der er signal anlæg ændres hastig-
hedsgrænsen om kring signalanlægget fra 80 km/t til 70 km/t.

Tilgængelighed
Solrød Kommune arbejder for at skabe gode vilkår for ældre og 
handicappede i tra kken. Kommunen vil i samarbejde med bruger-
organisationer og -råd afdæk ke de lokale behov gennem en bruger-
behovsanalyse. Desuden sikres ved gen nem førelse af tilgængeligheds-
revision af alle større nye vejprojekter, at fremtidige veje anlægges, så 
de er tilgængelige for alle tra kanter. 

Solrød Kommune vil arbejde på opfyldelse af målene i Færdselssikker-
hedskommisionens Handlingsplan, som siger at:

Målsætningen er en 40 pct. reduk tion i både dræbte, alvorligt til skade-
kom ne samt lettere tilskadekomne med ud gangs punkt i tallene for 
2005. (Se gur 4.4 på modstående side)

Solrød Kommune har arbejdet med følgende indsatsområder, der har 
bidraget til at sikre, at denne målsætning er blevet opfyldt:

 Forbedring af de fysiske forhold på udvalgte veje.
 Drift og vedligehold af vejnettet.
 Hastighed.
 Tra ksikkerhed.

Solrød Kommune tilstræber også fremadrettet at arbejde på at opfylde 
de målsætninger, der opstilles i Færdselskommisionens kommende 
handlingsplan, som forventes offentliggjort i 2013.

(se også beskrivelsen side 58)
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Figur 4.3: 
Den kommunale stistruktur.
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Figur 4.4: Antal dræbte og 
tilskadekomne i trafikken, med 
angivelse af den nye målsætning 
for området.
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(se også beskrivelsen side 58)



54

4. Tema om trafik

Retningslinje 4.6:
De regionale rekreative stier 
består af dels det overord-
nede regionale rekreative 
stinet og dels det øvrige 
regionale stinet.

Retningslinje 4.7:
Planlægning af linjeføringer 
og manglende strækninger
(”missing links”) af de over-
ordnede regionale rekreative 
stier fra de centrale by-
områder gennem kilerne 
til kysten, langs kysten, i 
ring-stier i det åbne land på 

tværs af de radiale stier i 
kilerne, herunder en ny ring-
sti i forbindelse med en ny 
4. Grøn ring fra Rungsted til 
Greve.

Retningslinje 4.8:
Planlægningen skal ind-
arbejde det overordnede 
regionale rekreative stinet 
og medvirke til realisering 
og skiltning af et sammen-
hængende regionalt rekrea-
tivt stinet, som er i overens-
stemmelse med hovedprin-
cipperne for rekreative stier.

Retningslinje 4.9:
I planlægningen indarbejdes 
det overordnede regionale 
rekreative stinet og det øv-
rige regionale rekreative 
stinet og derved sikres mu-
ligheden for stiernes etab-
lering.

Retningslinje 4.10:
Kommunerne skal sikre 
sammenhæng mellem det 
overordnede regionale re-
kreative stinet og det øvrige 
regionale rekreative stinet. 

Kommunen stadfæster de politiregistrerede uheld på det kommunale 
vejnet og udarbejder årligt status for udviklingen i tra kuheld på det 
kommunale vejnet.

Overordnede infrastrukturelle anlægsarbejder i Solrød 
Kommune
Solrød Kommune vil gennem de kommende år blive direkte påvirket af, 
at det overordnede infrastrukturelle vej- og jernbanenet bliver udbyg-
get i form af en udvidelse af Køge Bugt Motorvejen og etableringen af 
den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted.

To så store anlægsprojekter på samme tid stiller store krav til sam-
arbejde mellem myndighederne. Derfor arbejder Solrød Kommune, 
Vejdirektoratet og Banedanmark tæt sammen, dels om at koordinere 
anlægsarbejdet og dels om kommunikation med borgere, tra kanter, 
virksomheder og andre myndigheder. Her er særligt omlægning af 
tra kken i anlægsperioderne, af afgørende betydning for Solrød Kom-
mune.

Udvidelse af Køge Bugt Motorvejen
Køge Bugt Motorvejen er den mest tra kerede vej i Danmark med 
omkring 100.000 køretøjer i døgnet. For at reducere problemer med 
trængsel udbygger Vejdirektoratet Køge Bugt Motorvejen på strækning-
en mellem Greve Syd og Solrød Syd fra 6 til 8 spor. Arbejdet forventes 
færdiggjort i 2016.

Mens udbygningen af motorvejen nder sted skal Banedanmark bygge 
en ny jernbane mellem København og Ringsted.

Den nye jernbaneforbindelse – København-Ringsted
På baggrund af et ønske fra Folketinget om at udvide jernbanekapaci-
teten mellem København og Ringsted, blev Lov om anlæg af jernbane-
strækningen København-Ringsted over Køge, vedtaget i 2010.

Banedanmark er nu i gang med at anlægge denne nye, dobbeltsporede 
jernbane mellem København og Ringsted. Formålet med den nye jern-
baneforbindelse er at give mulighed for en bedre køreplan med ere 
togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser. Den nye jernbane-
forbindelse forventes at åbne i 2018.

I Solrød Kommune er der pr. 1. januar 2013 4 buslinjer (samt en nat-
bus), en S-bane og en regionaltogsforbindelse mellem Roskilde og Køge 
med station i Havdrup.

Kommunen  kan en gang årligt inden 1. maj bestille ændringer i bus-
kørslen for det efterfølgende  kalenderår hos Tra kselskabet Movia, 
som koordinerer kommunernes ønsker for busdriften.  

Da alle kommunens buslinjer kører gennem andre kommuner, sker alle 
ændringer i busdriften således i et tværkommunalt samarbejde.

Særkørsel
I Solrød Kommune tilbydes en række særlige kørselsordninger, der 
primært er rettet mod de borgere, der ikke har mulighed for at benytte 
den øvrige kollektive tra k.
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Figur 4.5: Vejhastigheder. 
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Figur 4.6: Den kollektive trafik.
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4. Tema om trafik
Skolekørsel
Transport af skoleelever sker i henhold til Folkeskolelovens § 26. Det er 
fastsat, at kommunen skal sørge for befordring mellem distriktsskolen 
og hjemmet, når der er en vis afstand mellem skole og hjem:

Retningslinjer 4.11:

er skal ved forbedring af 
terminaler sørge for, at der 
er cykelparkering i tilstræk-
keligt omfang og placeret 
bedst muligt i forhold til 
terminalernes skiftemulig-
heder.

Retningslinje 4.12:
Når der i kommune- og 
lokalplanlægningen udlæg-
ges landzonearealer til støj-
følsom anvendelse, skal det 
sikres, at Miljøstyrelsens 
vejledende regler om støj 
kan overholdes i plan-
området ved støj fra: veje 
og jernbaner, støjende fri-

-
stationer samt skyde- og 
øvelsesterræner og virk-
somheder.

Retningslinje 4.13:
Når der etableres nye veje 
og jernbaner i landzone, 
skal det så vidt muligt til-
stræbes, at Miljøstyrelsens 
vejledende regler for støj 
kan overholdes i eksiste-
rende områder og kommu-
neplanlagte boligområder 
med anden støjfølsom an-
vendelse.

Retningslinje 4.14:
Det overordnede vejnet 
inklusiv arealreservationer 

4.2 og 4.3.

inklusive arealreservationer 

Elever i Børnehaveklasse afstand mindst 2,5 km
Elever i 1.-3. klasse afstand mindst 6 km
Elever i 4.-6. klasse afstand mindst 7 km
Elever i 7.-9. klasse afstand mindst 9 km

Flextur
I forbindelse med vedtagelsen af den seneste busplan blev der indført 
Flextur i Solrød Kommune. Flextur er et tilbud om eksibel kørsel fra 
dør til dør i taxa eller minibus til reduceret taxapris. Flextur kan benyt-
tes af alle, men er især velegnet til borgere i områder med længere 
afstand til bussen.

S-banen
S-banen anvendes både til at betjene lokal tra k og regional tra k.

I Solrød Kommune stopper S-togslinjerne A og E på Solrød Strand 
station og Jersie station.

Solrød Kommune vil arbejde for, at der etableres en ny station ”Tryl-
leskov Strand”. Kommunen har opfordret DSB til at anlægge Trylleskov 
Strand Station for at få en optimal tra kbetjening af den nye bydel 
Trylleskov Strand og de tilgrænsende byområder. Stationen har været 
planlagt i over 30 år og er den sidste station, der mangler at blive an-
lagt mellem København og Køge. Solrød Kommune vurderer, at klima 
og bæredygtighedsaspektet taler for, at stationen bør anlægges, og 
kommunen har tilbudt DSB at bidrage til anlægsomkostningerne.

Regionalbanen
I samarbejde med Region Sjælland vil Solrød Kommune arbejde for at 
der etableres dobbeltspor på strækningen Køge-Roskilde.

Solrød Kommune vil arbejde for, at der etableres en tunnel under 
jernbanen ved Havdrup Station, så banens barrierevirkning reduceres. 
Desuden vil stitunnelen sikre bedre adgang til stationen fra øst, og 
skabe bedre sammenhæng mellem den nye bydel Havdrup Vest, Hav-
drup Center og Havdrup Skole.

Kombiner bus og tog – og brug stisystemet
Solrød Kommune opfordrer rejsende til at kombinere bus- og tog, 
f.eks. på ture til Køge, Roskilde og København.
Solrød Kommune opfordrer endvidere til at benytte gang- og cykelsti-
erne til skole, arbejde og til stationen og på den måde få frisk luft og 
motion på den daglige tur. Denne tilgang til den daglige motion frem-
går af kommunens Sundhedsstrategi, der blev vedtaget i 2012.

Stier
Solrød Kommune har et godt og veludbygget stinet (se gur 4.2). 
Det betyder, at der er god fremkommelighed og sikkerhed for de lette 
tra kanter. Kommunen arbejder på en fortsat udbygning og forbedring 
af stiforbindelser i byen, mellem by og land samt mellem kommunens 
landsbyer.
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I Strandområdet er der udpræget tra kdifferentiering med mange 
niveaufrie krydsninger (tunneller eller broer). Samtidig er der direkte 
adgang fra stisystemet til center, fritidsaktiviteter, skoler og institution-
er i stort set hele kommunen. 

De regionale tra kstier langs Strandvejen, Tåstrupvej og Roskildevej er 
udbygget og sammenhængende med nabokommunerne.  Tra kstinet-
tet skal medvirke til at give pendlerne forskellige muligheder ved valg 
af transportmiddel.

Planlagte kommunale stiforbindelser
I Havdrup vil Solrød Kommune arbejde for, at der kan etableres en 
stitunnel under jernbanen ved Havdrup Station. Stitunnelen vil sikre 
bedre adgang til stationen fra øst, og skabe bedre sammenhæng mel-
lem den nye bydel Havdrup Vest, Havdrup Center og Havdrup Skole.

I forbindelse med udbygningen af den nye bydel Trylleskov Strand sik-
res forbindelse til Solrød Station og Solrød Center via Banestien.

I forbindelse med anlæg af den nye jernbaneforbindelse mellem Køben-
havn og Ringsted vil der blive etableret ny stiforbindelse fra Firemile-
skoven til Cementvej.

Som afslutning på eksisterende sti langs banen ved Admiralparken 
planlægges stien underført S-banen og koblet til Jersie Strandvej.

Ved en udbygning af Cordozaparken til erhverv eller butikker for særligt 
pladskrævende varegrupper, skal der sikres sammenhæng fra den 
planlagte lokalvej til Banestien mellem Admiralparken og Jersie Strand-
vej via tunnel under S-banen.

Solrød Kommune ønsker desuden at skabe sammenhæng mellem 
Naurbjerg og kommunens øvrige stinet.

Rekreative stier
Solrød Kommune vil samarbejde med andre initiativtagere og berørte 
parter om en videreudbygning af det overordnede, rekreative stinet, 
forudsat at disse har forløb gennem Solrød Kommune.

Solrød Kommune vil desuden arbejde for at sikre en sammenhængende 
skiltning af de nationale og regionale stiruter, der har deres forløb gen-
nem Solrød Kommune.

Eksisterende national og regionale rekreative stier

National Cykelrute 9
En af Danmarks 11 nationale cykelruter, med et forløb Helsingør-
Gedser. I Solrød Kommune har ruten et nord-sydgående forløb og 
passerer landsbyerne Karlstrup, Solrød, Jersie og Naurbjerg via stier 
og lokalveje. 
Ruten eksisterer på strækningen mellem kysten og Kirke Skensved. 
Den østlige strækning har samme forløb som den regionale tra ksti i 
Roskildevejs forlængelse. 

Øst-vestgående stirute ad lokalveje og stier
Blev udpeget i Regionplan 2005. Stiruten har i Solrød Kommune sit 
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forløb gennem landsbyerne Kr. Skensved og Jersie, hvorfra stien 
bindes op på det øvrige stinet, der fører til Jersie Strandpark.

Stirute ad eksisterende lokalveje i kommunens nordlige del,
Blev udpeget i Regionplan 2005. Stiruten forbinder i Solrød Kom-
mune Karlstrup Landsby med kystkilen Firemileskoven/Karlstrup-
Engstrup Moser og Karlstrup Kalkgrav, hvor stiruten kædes sammen 
med lokale, rekreative stier.

Gudernes Stræde 
Vandrerute med forløb fra Mosede Fort til Vellerup Vig. I Solrød Kom-
mune forløber vandrestiruten forbi Karlstrup Landsby, Karlstrup Kalk-
grav og gennem Havdrup Mose.

Planlagte rekreative stier

Sti på strandarealer langs Køge Bugt, der forløber gennem Solrød fra 
nord til syd. 
Strækningen er markeret som planlagt regional sti på gur 4.2. På 
gur 4.3 fremgår, at en del af strækningen føres ad allerede eksiste-

rende stier (langs Trylleskoven og Staunings Ø), mens den sidste del 
er markeret som planlagt natursti (sidstnævnte strækning eksisterer 
i dag som en ”trampesti”, der ad åre er blevet formet af brugerne).
Stien skal være en rekreativ vandresti og må derfor ikke anlægges 
med fast belægning.
Dette stiforløb er overført uændret fra Regionplan 2005 (og dermed 
også forrige kommuneplan fra 2009). 

Natursti langs Skensved Å mellem Naurbjerg og Jersie Strandvej
Øst for motorvejen, gennem Jersie Mose, kædes den planlagte sti 
med eksisterende natursti gennem mosen. Dette stiforløb stammer 
fra Regionplan 2005.

Solrød Kommune medvirker endvidere ved realisering af følgende pro-
jekter:

 
Der er en vandre- og cykelsti med forløb Køge Bugt – Roskilde Fjord. 
Stien etableres som et partnerskabsprojekt og tværkommunalt sam-
arbejde mellem Solrød, Greve og Roskilde Kommuner.

Kløverstier 
Opmålte stiruter i by og bynære områder. En samlet kløversti består 
af re stier med længder på 2 , 5, 7  og min. 10 km. Disse vil 
udspringe fra springvandet Solrød Bibliotek og med deres forløb 
forbinde eksisterende aktivitetsmuligheder og seværdigheder i kom-
munen.
For at vurdere tilfredsheden med kommunens stinet, blev der 
er i 2012 udarbejdet en brugertilfredshedsundersøgelse og en 
cykelopgørelse, der viser udviklingen og kan ligge til grund for 
fremtidige aktiviteter. 

De rekreative stier skal være et inspirerende tilbud til både cyklende 
og gående. Dette kan være i form af afmærkede, opmålte løberuter, 
hvor brugeren undervejs har mulighed for at gøre hold ved etablerede 
pitstops.
De rekreative stiers krydsninger af større veje skal ske på en forsvarlig, 
tra ksikker måde.

Figur 4.7: Gudernes Stræde 64 
km lang vandrerute via eksister-
ende stier.
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Solrød Kommune har udarbejdet en støjhandlingsplan i 2005.

I støjhandlingsplanen er der udpeget 5 problemstrækninger:

 Tåstrupvej
 Jersie/Solrød/Karlstrup Strandvej 
 Hovedgaden (Havdrup)
 Skolevej (Havdrup)
 Solrød Byvej

Solrød Kommune arbejder for at forbedre forholdene på de udpegede 
problemstrækninger. Siden udarbejdelsen af støjhandlingsplanen, har 
Solrød Kommune tra ksaneret tre af de udpegede problemstrækning-
er: Karlstrup Strandvej, Solrød Byvej og Skolevej.

Støjhandlingsplanen indeholder blandt andet følgende manglende akti-
viteter: 

 I forbindelse med fremtidige vedligeholdelsesarbejder på de 
 støjplagede vejstrækninger udlægges støjdæmpende asfalt.

 Solrød Kommune vil samarbejde med andre vejmyndigheder 
 om støjbekæmpelse på de veje, der ligger inden for kommune-
 grænsen. 

 Nærmere undersøgelse af hastighedsreduktion på Tåstrupvej.

Der arbejdes fortsat aktivt med at realisere de forbedringsmuligheder, 
der fremgår af støjhandlingsplanen.

Støj fra motorvejen
Solrød Kommune er i dialog med Vejdirektoratet i forbindelse med 
udvidelsen af motorvejen, herunder om støjforholdene. Der er igangsat 
arbejde med støjdæmpende foranstaltninger i form af støjskærm ved 
Markstiens underføring af Cementvej.

Solrød Kommune har i 2010-2012 etableret 1,5 km ny støjvold mellem 
Køge Bugt Motorvejen og den nye bydel Trylleskov Strand.

Støj fra jernbane
Støj fra eksisterende jernbaner forventes væsentligt reduceret i takt 
med, at materiellet løbende fornys og forbedres.

I forbindelse med projektering og etablering af den nye jernbanefor-
bindelse København-Ringsted arbejder Solrød Kommune for, at støj-
generne fra jernbanen begrænses mest muligt.

Støj fra lufthavne 
Solrød Kommune er underlagt restriktioner i forbindelse med støj-
konsekvensområdet for Roskilde Lufthavn. Støjkonsekvensområdet 
berører kommunen ved Havdrup, Gl. Havdrup og landområderne hertil 
(se side 61). 
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Tra k spiller en væsentlig rolle i 
Solrød Kommune, hvor ønsket er 
at have let og tra ksikker tilgæng-
elighed med gode muligheder for 
kollektiv tra k og sammenhæng-
ende stiforbindelser, der mindsker 
afhængigheden af kørsel i privat-
bil. 

Vejnettet
Tra kvejene betjener den gen-
nemkørende biltra k, tra kken 
mellem kommunen og omver-
denen, mellem de enkelte by-
samfund, og mellem de enkelte 
bykvarterer.

Fordelingsvejene skal sikre sam-
menhæng mellem gennemfarts-
vejene og lokalvejene. På fordel-
ingsvejene skal der derfor sikres 
både en rimelig fremkommelighed 
og en rimelig tilgængelighed. 
Desuden skal fordelingsvejene 
udformes, så tra kken afvikles så 
sikkert som muligt for alle tra-
kanttyper.

Tra kvejene skal sikre afvikling 
af den tunge og gennemkørende 
tra k. Herved samles tra kkens 
miljøgener (primært støj) på 
relativt få veje, hvilket medfører 
en reduktion af de samlede gener. 
Herved indskrænkes også antallet 
af vejstrækninger, hvor der skal 
gennemføres ulykkesbekæmpel-
se, kapacitetsforbedringer med 
videre. 

På tra kvejene fokuseres primært 
på at tilgodese god fremkomme-
lighed kombineret med god sik-
kerhed for bilerne.

Stinettet
Stinettet er klassi ceret i hoved-
stier (tra kstier) og lokalstier.

Hovedstinettet består af nationale, 
regionale, kommunale hovedstier, 
lokalstier og naturstier. Lokalstier-
ne forbinder primært lokalområder 
med hovedstinettet.

4. Redegørelse for trafik

Solrød Kommune samarbejder 
med nabokommunerne, Region 
Sjælland og Danmarks Naturfred-
ningsforening for at sikre sam-
menhæng i det regionale stinet. 
De regionale rekreative stier skal 
sikre adgang fra byen til det åbne 
land, til kysten og til områder 
uden for Hovedstadsregionen.

Solrød Kommune har hidtil udar-
bejdet en lang række forskellige 
planer for dele af tra kområdet. 
I forbindelse med at kommunen 
overtog vejmyndighedsrollen på 
hovedparten af de tidligere amts-
veje blev det dog besluttet, at 
der skulle udarbejdes en samlet 
tra kplan for hele Solrød Kom-
mune. Dette arbejde resulterede i 
Tra kplan 2009-2013, der be-
skriver målsætning og virkemidler 
til afhjælpning af tra kskabte 
sikkerheds-, trygheds- og miljø-
problemer. Solrød Kommunes vej- 
og stinet bliver således udvikles 
og vedligeholdt under et samlet 
hensyn til den kvalitet, sikkerhed 
og langsigtede økonomi, der be-
skrives i Tra kplan  2009-2013.

Det kommunale vej- og stinet 
skal løbende vedligeholdes under 
et samlet hensyn til kvalitet, sik-
kerhed og langsigtet økonomi i 
overensstemmelse med Tra kplan 
2009-2013.

Cykelopgørelse
Som opfølgning på Skolevejs-
undersøgelsen, der blev gennem-
ført i 2004, har Solrød Kommune 
udarbejdet en cykelopgørelse, 
som kortlægger såvel børn som 
voksnes cykelvaner og brug af 
kommunens stinet.

Støj fra lufthavn
Af Regionplan 2005 fremgår 
støjkortet for Roskilde Lufthavn 
(se gur 4.8). Intentionen var, at 
Fingerplan 2007 skulle erstatte 
disse retningslinjer og -kort, 

men på grund af procedurefejl, 
er Fingerplan 2007´s støjkort 
ikke korrekt, hvorfor Regionplan 
2005´s støjkort anses for at være 
det gældende. 

Det er dog ikke kommunens op-
gave at erstatte disse retningslin-
jer fra Regionplan 2005, men for 
fuldstændighedens skyld gengives 
Regionplan 2005´s støjkort og 
retningslinjerne for Roskilde Luft-
havn på modstående side.
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Figur 4.8: 
Støj fra Roskilde Lufthavn.

Solrød Strand

Karlstrup
Strand

Jersie Strand

Karlstrup

Solrød

50 dB

Naurbjerg

Gl. Havdrup

Jersie

55 dB

60 dB

Kr. Skensved

Havdrup

Støj fra Roskilde Lufthavn

Støjkonsekvensområde 50-55 db

Støjkonsejvensområde 55-60 db

Støjkonsekvensområde >60 dB

Område med særlige restriktioner

Støjkonsekvensområde 

 overstiger 55 dB, kan der 
 ikke gives tilladelse til op-
 førelse af ny boligbebyg-
 gelse. Undtaget er boliger 
 med tilknytning til land-
 brugs- og skovdrift. End-
 videre kan der ikke gives 
 tilladelse til etablering af 
 rekreative områder. Støj-
 følsomhed institutioner 
 må vurderes i hvert en-
 kelt tilfælde. Industrivirk-
 somheder samt offentlige 
 og private institutioner, 
 der ikke er specielt støj-
 følsomme, kan normalt 
 opføres.

 overstiger 60 dB, kan der 
 ikke gives tilladelse til 
 opførelse af (spredt) be-
 byggelse i det åbne land.

 særlige restriktioner om-
 kring Roskilde lufthavn, 
 som vist ved lodret skra-
 vering på retningslinje-
 kortet, kan der som ho-
 vedregel ikke gives til-
 ladelse til opførelse af ny 
 boligbebyggelse. Undtag-
 et er boliger med tilknyt-
 ning til landbrugs- og 
 skovdrift. Støjfølsomme  
 institutioner må vurderes 
 i hvert enkelt tilfælde. 
 Industrivirksomheder 
 samt offentlige og private 
 institutioner, der ikke er 
 specielt støjfølsomme, 
 kan normalt opføres.  

Retningslinjer om støj fra 
Roskilde Lufthavn i hen-
hold til Regionplan 2005:

I støjkonsekvensområdet 
ved Roskilde Lufthavn, vist 
på retningslinjekort 8.2.3, 
er der i landzone nedenstå-
ende begrænsninger på are-
alanvendelsen, medmindre 
det kan sandsynliggøres, at 
der ikke er væsentlige miljø-
mæssige problemer forbun-
det hermed:

 overstiger 50 dB, kan 
 der ikke gives tilladelse til 
 udlæg af rekreative om-
 råder med overnatning. 
 Ved opførelse af ny bolig-
 bebyggelse bør det sik-
 res, at det indendørs støj-
 niveau fra lufthavnen ikke 
 overstiger følgende græn-
 seværdier i soverum: 
 LAeq, 24 h = 30 dB og 
 LAmax = 45 dB.



62

5. Tema om klima og bæredygtighed
Indledning
Solrød Kommune har som en del af den grønne dagsorden1 i mange år 
arbejdet målrettet med at bidrage til en bæredygtig udvikling. Med bæ-
redygtig menes en udvikling, der imødekommer menneskenes behov 
uden at belaste miljøet mere, end det kan bære. 

Kommunen har allerede opnået gode resultater, men skal stadig gøre 
en stor indsats for at forbedre miljøet. Aktuelt er en af de største ud-
fordringer klimaforandringerne, hvor både forebyggelse og tilpasning til 
den nye situation er i fokus. 

Klimaforandringerne ses blandt andet ved øget nedbør, og som følge 
heraf overfyldte kloakker, vandløb, veje og kældre. Det antages, at års-
nedbøren i Solrød vil stige med 9-16 %, og at vinterregnen øges med 
10-50 %. Vandstanden i Køge Bugt forventes dermed at stige med ca. 

 meter inden over de næste 100 år. Byrådet har derfor besluttet at 
arbejde målrettet på at reducere energiforbruget og udfase brugen af 
fossile brændsler (kul, olie og naturgas) generelt i kommunen samtidig 
med en målrettet indsats for at reducere risikoen for oversvømmelser.

Reduktion af CO2-udledningen
Som det fremgår af gur 5.2, udleder kommunen i alt ca. 144.000 
tons drivhusgasser om året. De tre hovedområder varme, elektricitet 
og transport står samlet for godt 93 % af drivhusgasserne, medens 
lattergas fra landbrug og methan fra affald samlet står for godt 7 %. 
Det betyder også, at indsatsen med fordel kan koncentreres om de tre 
hovedområder: Varmeproduktion og -forbrug, elproduktion og -forbrug, 
samt transport, hvor den samlede drivhusgasudledning er på 133.900 
tons om året. 

Vi kan for hvert af disse områder reducere drivhusgasserne på tre for-
skellige måder:

 Vi kan skifte energikilde fra fossil energi (kul og olie) til vedvarende  
 energi.

 Vi kan bruge energikilden så effektivitet som muligt, når vi konver-
 terer energikilden til energi i form af varme, elektricitet eller til 
 transport. 

 Vi kan spare på energien ved at bruge mindre, køre mindre, men 
 også ved at bruge mere energieffektive apparater, osv.

Byrådets visioner og 
mål:

For klima og miljø:
 At forebygge og minimere  

 klima- og miljøproblemerne

 At Solrød Kommune er i  
 stand til at reducere og til-
 passe sig negative konsek-
 venser af de uundgåelige 
 klimaforandringer 

 At Solrød Kommune er med  
 til at opbygge viden og  
 handlekraft om aktuelle  
 klima- og miljøproblemer  
 hos kommunens borgere og  
 virksomheder

 At skabe resultater i form af  
 miljøforbedringer.

Figur 5.2: Energiforbrug og CO2-
emissioner (udledning) i Solrød 
Kommune i 2007, fordelt på 
elektricitet, varme og transport. 
(Kilde: fra Solrød Kommunes 
ansøgning om udnævnelse til 
energiby, september 2008).

Figur 5.1: Efter kraftige regn-
skyl i sommeren 2007 oplev-
ede enkelte boligområder i 

Rørdrumsvej.

1 Grøn Dagsorden dækker over de aktiviteter, der er i forbindelse med Solrød Kommunes Lokale Agenda 21 strategi. 
Læs mere om Grøn Dagsorden i redegørelsen for klima og bæredygtighed.
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Følgende indsatser i den fysiske planlægning kan bidrage til gennemfør-
else af de tre måder at reducere CO2-udledningen på:

Boliger og erhverv
Kommunen vil arbejde for, at energiforbruget reduceres i boliger og 
erhvervsvirksomheder gennem brug af mindre mængder fossile brænd-
stoffer til opvarmning, proces og belysning mv. og i stedet prioritere 
alternative opvarmnings- og elektricitetsmetoder som sol-, biomasse 
og vind. 

Kommunen vil fremme denne udvikling ved at iværksætte følgende 
indsatser i forbindelse med den fysiske planlægning: 

 Arbejde videre med realiseringen af et lokalt biogasanlæg baseret  
 på tang fra strandrensningen, pektinrester fra CPKelco og husdyr- 
 gødning fra landbruget i området 

 Undersøge mulighederne for at omlægge varmeforsyningen i lands-
 byerne fra individuel opvarmning med olie og el til kollektiv opvarm-
 ning (fjernvarme) baseret på lokale biomasseressourcer

 Solrød Kommune ønsker at fremme etableringen af vindmøller og  
 fjernvarme.

 I forbindelse med lokalplanlægningen skal det vurderes, om nybyg-
 geri kan opføres med maksimal uafhængighed af fossile brændsels-
 kilder. Dette kan ske ved, at de opføres som bæredygtigt byggeri 
 uden for fjernvarmeområdet

Kommunens egne institutioner
De kommunale institutioner er ikke storforbrugere af energi, men 
kommunen har her en særlig mulighed for - ved etablering af nye 
kommunale byggerier - at anvende løsninger med lavest mulig drivhus-
produktion.  Kommunen kan på den måde være inspirator for private 
bygherrer.

Kommunen vil fremme bæredygtige kommunale institutioner ved at 
iværksætte følgende indsatser i tilknytning til den fysiske planlægning: 

 Nye institutioner placeres tæt på offentlig transport og kommunens 
 stisystemer

 Nye kommunale institutioner opføres som lavenergihuse uden for 
 fjernvarmeområderne.

Figur 5.3: Udvikling i CO2-
udledningen i Solrød, 1990-
2007.
(Kilde: Samme som figur 5.2).

-
sel (Kilde: www.biotechacademy.
dk)

Byrådets visioner og mål 
(fortsat):

For varmeforsyning:
 2019 skal olie og el være  

 udfaset som energikilder.

 Fremme samproduktion af  
 varme og elektricitet.

 Fremme udbygningen af for-
 syningsområderne for fjern-
 varme på en samfunds-
 økonomisk optimal måde.

 Fremme økonomisk fordel-
 agtige varmebesparende 
 foranstaltninger hos varme-
 forbrugerne – herunder ikke 
 mindst i de kommunale 
 ejendomme.

 For de kommunale bygninger 
 fokuseres på mulighederne 
 for udnyttelse af vedvarende 
 energi – f.eks. solenergi.
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Transport
Transportsektoren er en af de store bidragsydere til udledningen af 
klimagasser og dermed også til klimaforandringen. Kommunen vil ar-
bejde for at sikre et bæredygtigt transportsystem, eksempelvis ved at 
fokusere på følgende:

 Hvordan den kollektive tra k kan fremmes som alternativ til privat-
 bilismen

 Hvordan klimaneutrale transportformer kan fremmes

 Hvordan en mere intelligent brug af privatbilen kan sikres, eksem-
 pelvis ved delebiler og samkørsel.

Kommunen vil arbejde for at fremme denne udvikling inden for trans-
portområdet, med følgende fokusområder i den fysiske planlægning: 

 At brugen af kollektiv tra k tænkes ind i bystrukturen - herunder  
 ved planlægning af nye bydele (se i øvrigt tema om tra k)

 At forholdene for cyklister fortsat forbedres, eksempelvis ved at 
 etablere ere muligheder for cykelparkering, cykelruter og sanering 
 af eksisterende cykelveje (se i øvrigt tema om tra k)

 Muligheden for at udpege et område tæt ved motorvejen, som kan 
 anvendes til parkering af delebiler, undersøges.

Grøn transport
I de eksisterende byområder skal udviklingen ske ved fortætning – 
fortrinsvis i de stationsnære områder – hvilket vil styrke grundlaget for 
offentlig transport og dermed grøn transport. De stationsnære områder 
skal, blandt andet i form af forbedrede parkér og rejs faciliteter, gøres 
attraktive og indeholde muligheder for at kombinere kollektiv tra k 
med forskellige individuelle transportformer.

For at styrke grøn transport ønsker Solrød Kommune at fremme brugen 
af el-biler. Når grundlaget er på plads i form af ladestandere til el-
bilerne, vil kommunen søge at fremme brugen af ere el-biler i egen 
bilpark.

Tilpasning til klimaforandringer
Borgere og virksomheder i Solrød Kommune oplever oftere og oftere 
oversvømmelser af deres ejendom på grund af kraftige regnskyl og 
afvandingssystemernes (kloakker, vandløb m.m.) manglende evne til at 
afvande bymæssig bebyggelse og veje m.v. De øgede nedbørsmæng-
der og de kraftige regnskyl er en af effekterne af klimaforandringerne. 
Derfor må Solrød Kommune indstille sig på fremover at kunne håndtere 
større afstrømning i kommunens byområder og i det åbne land. 

Klimaændringerne kan også medføre risiko for oversvømmelse i kyst-
nære områder og forhøjet grundvandsstand. Oversvømmelserne vil 
have den konsekvens, at de påvirkede områder kan blive uegnede til 
såvel ny bebyggelse som byudvikling, jordbrug, rekreative formål m.v., 
medmindre de kystsikres, eller der indføres andre foranstaltninger, der 
kan sikre såvel bebyggede arealer som friarealer. 

Miljøministeriet og Transportministeriet har på baggrund af EU direktiv 
om vurdering og styring af oversvømmelser udpeget risikoområder for 
oversvømmelse fra vandløb, søer, havet og fjorde, heraf fremgår, at 
Køge Bugt er udpeget som potentielt truet af oversvømmelse fra havet. 
Oversvømmelserne er vist i gur 5.6.

5. Tema om klima og bæredygtighed

Retningslinje 5.1, 
Kommunale institutioner:
Nye kommunale institution-
er skal opføres som bære-
dygtigt byggeri.

Figur 5.5: Den kollektive trafik er 
et bæredygtigt transportsystem. 

Solrød Center.

Byrådets visioner og mål 
(fortsat):

For spildevand:
 Solrød Kommune har en 

 hovedmålsætning om at 
 have et velfungerende 
 a øbssystem, der som hel-
 hed sikrer, at spildevands-
 bortskaffelsen sker uden 
 fare og gener for borgerne.

 Udledningen af tungmetaller 
 og miljøfremmede stoffer fra 
 private husstande og virk-
 somheder m.m. til spilde-
 vandssystemet skal be-
 grænses. Væsentlige kilder 
 skal opspores og standses 
 eller nedbringes til et accept-
 abelt niveau.
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Solrød Kommune skal senest den 22. oktober 2015 have vedtaget risi-
kostyringsplanerne for oversvømmelser fra vandløb og havet, som bl.a. 
indeholder forebyggelse, sikring og beredskab herfor. 

Lige nu er det hverken en kommunal eller forsyningsmæssig opgave at 
klimasikre kyststrækningerne. Det er den enkelte lodsejers eget valg 
at beskytte sig mod oversvømmelse eller erosion, og kystbeskyttelsen 
skal udføres for egen regning. Det er Kystdirektoratet, der giover til-
ladelse til etablering af kystbeskyttelsesforanstaltninger. Således skal 
der søges om tilladelse hos Kystdirektoratet inden etablering af anlæg 
til værn mod erosion eller oversvømmelse fra søterritoriet. 

Solrød Kommunes klimatilpasningsplan
Ifølge aftalen om kommunernes økonomi for 2013 mellem Regeringen 
og KL skal alle landets kommuner udarbejde en klimatilpasningsplan, 
som skal indarbejdes i kommuneplanerne.  Solrød Kommunes hidtid-
ige indsatser for at tilpasse kommunen til klimaforandringerne består 
af politiske beslutninger vedrørende kommunens serviceniveau mht. 
kloak og vandløb, kortlægninger af oversvømmelsestruede områder, 
investeringsplaner m . Sammenlagt udgør disse elementer Solrød 
Kommunes plan for tilpasning til klimaforandringerne. Indeværende 
afsnit i kommuneplanen udgør således det samlende dokument for 
klimatilpasningsplanen, mens de konkrete indsatser fremgår af rela-
terede dokumenter. De enkelte elementer og deres indhold uddybes i 
redegørelsesafsnittet.
 

Figur 5.6: Potentiel oversvøm-
melse langs Køge Bugt, ifølge 
Miljøministeriets og Transport-
ministeriets oversvømmelses-
direktiv.

Bilag G: Køge Bugt
Maksimal potentiel oversvømmelsesudstrækning 

0 5 102,5
km
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Klimatilpasningsplanens formål er at reducere risikoen for oversvøm-
melser som følge af øget regn og en havvandsstigning på op til 0,5 m. 
Det er vedtaget, at klimatilpasningen i Solrød Kommune er gennemført 
indenfor en tidsplan på de næste 50 år. 

I Klimatilpasningsplanen er det fastlagt, at der i gennemsnit maksimalt 
én gang hvert 10. år må ske opstuvning af vand til op over terræn i 
regnvandsledninger og bynære vandløb (kommunens serviceniveau 
over for borgere og virksomheder mv.). På baggrund af historiske over-
svømmelseshændelser er der udarbejdet en generel beredskabsplan 
for alle byområder, der træder i kraft i tilfælde af regnhændelser, som 
er større end 10 års-hændelsen. Beredskabsplanen vil løbende blive 
opdateret i takt med klimatilpasningen af kommunen. 

Desuden er det besluttet, at klimatilpasningen gennemføres efter følg-
ende overordnede prioritering:  

 De store regnvandssystemer i de bynære områder
 Der, hvor est boliger oversvømmes og/eller boliger som rammes 

 hyppigst
 Veje og stier
 Landbrugsarealer.

Disse beslutninger er bl.a. truffet ud fra en risikokortlægning, der be-
står af to centrale elementer; en kortlægning af oversvømmelser og en 
kortlægning af værdier.  

Risikokortlægning
Kortlægningen omfatter ikke ekstreme oversvømmelser fra havet eller 
oversvømmelser som følge af frost i jord og vandløb. En generel hav-
vandsstigning på op til 0,5 meter er dog indregnet i kortlægningen, idet 
det har betydning for afstrømningen af regnvand. Solrøds klimatilpas-
ningsplan og den indarbejdede risikokortlægning handler om regn-
vandsafstrømningen (regnvandskloakker og vandløb) i kommunen. De 
områder, som risikerer at blive oversvømmet, ses i gur 5.7 herunder. 

5. Tema om klima og bæredygtighed

Figur 5.7: 
Oversvømmelseskort med 
10 og 100 års hændelse.
Figuren viser de områder 
i kommunen, der risikerer 
at blive oversvømmet ved 
forskellige regnhændelser og 
forklaring af farvekodning (10 
års hændelse = lilla farve; 
100 års = blå farve). 

Jersie

Solrød

Karlstrup
Havdrup Karlstrup Strand

Solrød Strand

Jersie Strand

FID
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Kyststrækningen er ikke kortlagt som risikoområde, da regnvandet her 
har gode nedsivningsbetingelser, og ejendommene ikke er regnvands-
kloakerede. 

Figur 5.7 (på modsatte side) viser de områder i kommunen, som risi-
kerer at blive oversvømmet ved regnhændelser på henholdsvis 10 eller 
100 år. Som det ses af kortet, er der kun en relativ lille forskel mellem 
de områder, der risikerer oversvømmelse ved en 10 års og en 100 års 
regnhændelse. Det samme gælder desuden for 5 års regnhændelser. 
Af den grund er udpegningen af risikoområder ved regnhændelser i 
mellem disse, dvs. eksempelvis 20 års og 50 års hændelser, heller ikke 
medtaget på kortet. De ville simpelthen ikke kunne ses.  

Solrød Byråd har besluttet at anvende antallet af oversvømmede ejen-
domme som grundlag for værdikortlægningen. Statistikker baseret på 
skader opgjort af forsikring og pension viser, at en privat ejendom, som 
oversvømmes med mere end 20 cm vand, koster i størrelsesordenen 
0,5 mio. kr. (Kilde: Kaspersen et al. 2012).  Det fremgår, at 80 % af 
de økonomiske omkostninger ved oversvømmelser udgøres af skader 
på ejendomme ved oversvømmelser i terræn (Kilde: Kaspersen et al. 
2012). Værdikortlægningen er i Solrød Kommune således baseret på 
de værdier, som mærkes af samfundet i form af omkostninger til 
skadesudbedringer, og opgøres som procentandelen af ejendomme, 
der rammes af oversvømmelser i et vist område.    

Ud fra oversvømmelseskortet og værdikortlægningen er det muligt 
at udarbejde et risikokort: Figur 5.8 viser i prioriteret rækkefølge de 
områder i kommunen, hvor der er procentvis est ejendomme, der er i 
risiko for oversvømmelse. Områderne på kortet er regnvandsoplande. 

Figur 5.8 bygger, som nævnt, både på oversvømmelseskortet og 
værdikortlægningen. Tabellen på næste side ( gur 5.9) viser, hvordan 
det enkelte områdes prioritet hænger sammen med antallet af over-
svømmelsestruede ejendomme ved en 10 års og en 100 års regn-
hændelse. Der er taget udgangspunkt i en gennemsnitlig skadesværdi 
på 0,5 mio. kr. pr. ejendom (Kilde: Kaspersen et al. 2012).

Retningslinje 5.2,
Klimatilpasning:
Solrød Kommune har valgt 
et serviceniveau på 10 år, 
det vil sige, at den beregne-
de risiko for oversvømmelse 
fra regnvandssystemet i 
gennemsnit maksimalt vil 
være én gang hvert 10 år.

Der arbejdes aktivt på at 
opgradere regnvands-
systemer og beredskabs-
planer i takt med den prior-
iterede klimatilpasning af 
kommunen. Dette arbejde 
indarbejdes desuden i kom-
munens spildevandsplan. 

Figur 5.8: Risikokort. 
Figuren viser prioriterings-
rækkefølgen for klima-
tilpasning af områder i 
kommunen på baggrund af 
procent andelen af ejen-
domme i risiko for over-
svømmelse.
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Indsatsen fremover
Klimatilpasningen af Solrød Kommune vil blive foretaget i overensstem-
melse med ovenstående prioritering. For hvert prioriteringsområde 
vil der løbende blive udarbejdet en investeringsoversigt, der giver et 
overblik over de konkrete strategier for områderne og investeringerne 
knyttet hertil. 

For at sikre kommunens serviceniveau for regnvandssystemet skal Gre-
ve Solrød Forsyning eksempelvis helt konkret etablere nye regnvands-
bassiner, der kan opsamle og forsinke det overskydende regnvand samt 
lægge nye større regnvandsledninger eller supplere de eksisterende. 
Dette arbejde vil blive indarbejdet i Solrød Kommunes spildevandsplan 
eller som tillæg hertil. Det kan ligeledes få ind ydelse på lokalplaner og 
kommuneplanen.

Sideløbende er kommunen derfor også i færd med at få kortlagt mulige 
placeringer til regnvandsbassiner, opdatere beredskabsplaner, skabe 
overblik over fremtidige renoveringsarbejder på regnvandssystemerne 
i byområder og igangsætte konkrete vandløbsprojekter, hvor fokus 
primært er rettet på a astning af vandløb for blandt andet at forebygge 
oversvømmelser i landområder.  

Øvrige anbefalinger i forhold til klimatilpasning
Solrød Kommune vil af klimatilpasningshensyn desuden anfale følgen-
de:

 At der ved byggemodning udarbejdes beredskabsplan for oversvøm-
 melse i terræn

 At der gennemføres detaljerede jordbundsundersøgelser, før der 
 etableres in ltrationsanlæg i et byområde.

 At der ved fortætning af byområder udarbejdes dokumentation for, 
 at det ikke giver øget risiko for oversvømmelser.

5. Tema om klima og bæredygtighed

Figur 5.9: Tabellen viser sam-
menhængen mellem det enkelte 
områdes prioritet og antallet af 
oversvømmelsestruede ejen-
domme.

Regnvands
-opland 

Prioritering Antal oversvømmede ejendomme og 
skadesværdier i mio. kr. 

Procentandel (%) 
oversvømmede ejendomme i 
oplandet 

10 års hændelse 100 års hændelse 10 års  
hændelse 

100 års 
hændelse Ejendomme  Mio. kr.  Ejendomme Mio. kr.  

Rød  1 43 21,5 46 23 20,98 22,44 
Grøn  2 0 0 46 23 0 6,69 
Blå  3 7 3,5 32 16 1,02 4,65 
Pink 4 3 1,5 7 3,5 1,58 3,68 
Gul 5 6 3 17 8,5 1,04 2,95 
Turkis 6 3 1,5 9 4,5 0,96 2,88 
Mørk rød 7 1 0,5 2 1 1,28 2,56 
Mørk grøn 8 0 0 2 1 0 2,25 
Mørk blå 9 0 0 1 0,5 0 1,79 
Lilla 10 1 0,5 3 1,5 0,45 1,35 
Mørk gul 11 0 0 18 9 0 1,32 
Blågrøn  12 1 0,5 1 0,5 0,42 0,42 
Lyserød 13 0 0 0 0 0 0
Lys grøn 14 0 0 0 0 0 0 
Lys blå 15 0 0 0 0 0 0



69

2 A øbskoef cienten angiver områdets befæstede areal - dvs. det areal som er asfalteret, belagt med iser eller lig-
nende - i forhold til det samlede areal.

Klimatilpasning og spildevand
Spildevand er alt vand, der a edes fra beboelse, erhvervsvirksomhed-
er, øvrig bebyggelse samt befæstede arealer. Med udgangspunkt i de 
opstillede målsætninger for vandområdernes kvalitet og beskyttelse 
fastlægges rammerne for de rensetekniske indgreb, der er nødvendige 
for at opretholde eller genetablere vandområderne i overensstemmelse 
med målsætningerne. Dette er beskrevet i Solrød Kommunes spilde-
vandsplan.

Af hensyn til sikring af klimatilpasningsplanens serviceniveau og i 
overensstemmelse med vandplanen gældende for Solrød Kommune, 
bør rent over adevand fra eksempelvis tagarealer, hvor det er muligt, 
a edes til nedsivning eller opsamles til vandingsformål eller lignende, 
for således at begrænse mængden af over adevand, som udledes til 
regnvandssystemet. Samtidig er det nødvendigt, at a øbskoef cient-
erne for de enkelte bebyggelsestyper overholdes , for at sikre at der 
ikke a edes mere regnvand til regnvandssystemet end, hvad der er 
dimensioneret for. 

Ved udledninger til regnvandssystemet skal det endvidere sikres, at 
udledningen:

 Overholder gældende krav til indholdsstoffer 

 Ikke giver anledning til hydraulisk overbelastning op- eller ned-
 strøms i vandløbet

 Kan ske så kommunens serviceniveau jf. klimatilpasningsplanen (i 
 gennemsnit maksimalt én opstuvning over terræn hvert 10 år) kan 
 opretholdes. 

Ved udledninger regnes med en klimafaktor på minimum 1,3 dvs. 30 % 
øget regn. Solrød Kommune vil arbejde for, at den fysiske planlægning 
sker i overensstemmelse med Klimatilpasningsplanens krav. 

Kommunen vil bruge den fysiske planlægning til at fremme en integre-
ret by- og vandplanlægning, således at byudviklingen sker i samspil 
med det øgede behov for at håndtere vandet – ligesom vi har gjort i 
Trylleskov Strand (etablering af regnvandssøer). 

 

Retningslinje 5.3, 
2:

I lokalplanlægningen skal 
der fremover indarbejdes 

pågældende områder i over-
ensstemmelse med kommu-
nens spildevandsplan. 

Retningslinje 5.4,

-
sempelvis tagarealer, bør, 

til nedsivning eller opsamles 
til vandingsformål eller lig-
nende.
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5. Redegørelse for klima og bæredygtighed

Figur 5.10: Den grønne spire, 
som logo for miljøaktiviteter i 
forbindelse med ”Grøn Dagsor-
den”.

Redegørelse for Grøn 
Dagsorden og kommunens 
klimaaktiviteter

Lokal Agenda 21
På FN-konferencen i Rio de 
Janeiro i 1992 vedtog og forpligt-
ede 181 stater sig til Agenda 21, 
som er et handlingsprogram for 
bæredygtig udvikling.

Heri opfordres lokale myndigheder 
til at nedsætte ressourceforbruget 
og mindske miljøbelastningen. 
Agenda 21 er indføjet i det danske 
plansystem, og danske kommuner 
skal hvert fjerde år udarbejde en 
strategi for kommunens Agenda 
21-arbejde. 

Strategien skal, ifølge planlovens 
§ 33 a, stk. 3, indeholde byråd-
ets politiske målsætninger for 
det fremtidige arbejde inden for 
følgende indsatsområder:

 Mindskelse af miljøbelastning-
 en.

 Fremme bæredygtig byudvik-
 ling og byomdannelse.

 Fremme biologisk mangfoldig-
 hed.

 Inddrage befolkning og er-
 hvervsliv i Lokal Agenda 21-
 arbejdet.

 Fremme et samspil mellem 
 beslutningerne vedrørende 
 miljømæssige, tra kale, er-
 hvervsmæssige, sociale, 
 sundhedsmæssige, uddannel-
 sesmæssige, kulturelle og øko-
 nomiske forhold.

Solrød Kommunes Stra-
tegi og indsatser for Lokal 
Agenda 21 (Grøn Dagsor-
den)
I Solrød Kommune startede vejen 
mod en bæredygtig udvikling for 
alvor i 2000, hvor byrådet ved-
tog sin første strategi for Lokal 
Agenda 21. 

I den forbindelse blev Byrådet 
også enige om, at Agenda 21
aktiviteterne skulle døbes ”Grøn 
Dagsorden”, og at der skulle 
udarbejdes et særligt logo, som 
skulle anvendes i forbindelse med 
de forskellige miljøaktiviteter, der 

skulle iværksættes. Logoet skulle 
symbolisere Byrådets særlige 
interesse i, at børn og unge ind-
drages i de ”Grønne Dagsordens” 
projekter. 

Byrådet ønskede, at de nye gene-
rationer skulle have erfaring med 
og viden om bæredygtighed fra 
barnsben, således at der kan 
skabes et fælles ansvar for mil-
jøet i dag og for de kommende 
generationer. Byrådet valgte en 
lille grøn spire som logo (se gur 
5.10). 

Strategien for ”Den Grønne Dags-
orden” tog udgangspunkt i at løse 
de eksisterende miljøproblemer på 
en anden og mere effektiv måde. 
Perspektivet var at opnå bedre re-
sultater ved at arbejde langsigtet, 
på tværs af sektorer og gennem 
en dialog med borgere, virksom-
heder og andre involverede parter. 

Med baggrund i planloven og 
kommunens strategi formulerede 
Byrådet en række mål for en bæ-
redygtig udvikling i kommunen. 
Målene er langsigtede og gælder 
også i dag for de Grønne Dags-
ordens projekter, som kommunen 
løbende igangsætter. 

Byrådets mål for en bære-
dygtig udvikling

 At yde lokalt bidrag til opfyld-
 elsen af globale og nationale 
 miljømæssige mål ved at sikre 
 en udvikling af kommunen på 
 et bæredygtigt grundlag.

 At gøre kommunens indbygge-
 re - både børn og voksne - 
 mere bevidste om deres rolle i 
 forbindelse med en bære-
 dygtig udvikling gennem 
 information og dialog om 
 miljøet og de initiativer, som 
 kan forbedre miljøet. 

 At igangsætte projekter i kom-
 munens regi som kan med-
 virke til at reducere forbruget 
 af ressourcer, nedsætte 
 forurening og øge anvendelsen 
 af miljøvenlige varer og mate-
 rialer. Med andre ord bør mil-
 jøforhold medtænkes og ind-
 arbejdes i alle de kommunale 
 opgaver.

 At motivere, støtte og bakke 
 op om de initiativer som skoler 
 og andre institutioner tager for 
 at bevidstgøre børn og unge 
 om miljøet nu og i fremtiden. 

 At motivere, støtte og bakke 
 op om de initiativer borgere og 
 virksomheder tager for at for-
 bedre miljøet.

En revidering af den grønne dags-
orden er under udarbejdelse.

Kommunens
klimaaktiviteter
Solrød Kommune har i 2010 
vedtaget en klimaplan, som har til 
formål at sikre; 

 At kommunen bidrager til at 
 reducere klimapåvirkningerne 
 på linje med de krav og aftaler, 
 der nationalt og internationalt 
 er indgået.

 At kommunen kan deltage i 
 reduktionen af klimapåvirk-
 ningerne på en sådan måde, at 
 det gavner kommunens 
 borgere og giver de mest for-
 delagtige løsninger og udvik-
 lingsmuligheder.

 At der opnås det bedst mulige 
 samspil på tværs af sektorer 
 og kommunens forskellige 
 planer.

Klimaplanen dækker perioden 
2010-2025. Det er således er 
langsigtet plan, hvor målet i 2025 
er, at reducerer drivhusgasserne 
med 50 %. 
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Det har vi gjort indtil nu 
Klimaplanen fastlægger en lang 
række projekter, der hver især 
skal bidrage til at nå målsætning-
en. Alle projekterne kan dog ikke 
igangsættes på en gang. Solrød 
Kommune har derfor valgt at 
igangsætte de projekter først, 
hvor de største drivhusgasreduk-
tioner kan opnås. Det drejer sig 
om følgende:

1. Ny varmeforsyning i Gl. Hav-
 drup Landsby (Halmværk)

2. Undersøge muligheder for om-
 lægningen af varmeforsyning-
 en i de øvrige landsbyer i kom-
 munen

3. Udbredelse og fremme af 
 fjernvarme i fjernvarme-
 områder og i naturgasområder

4. Etablering af biogas på tang, 
 pektin og husdyrgødning

5. Undersøge mulighederne for 
 etablering af vindmøller på 
 land og ved kysten

6.  Varme- og elbesparelser i kom-
 munens bygninger

7.  Fremme af energirenovering 
 og -optimering af private 
 boliger 

Frem til klimaplanens udløb i 
2025 vil Solrød Kommune løbende 
igangsætte nye projekter og af-
slutte gamle. 

Kommunens klimatilpas-
ningsaktiviteter
Mange steder i Danmark har der 
været udfordringer med over-
svømmelser fra vandløb og kloak-
ker. F.eks. har Greve været hårdt 
ramt med voldsomme oversvøm-
melser i 2002 og 2007. 

Senest blev København oversvøm-
met 2. juli 2011 med store kon-
sekvenser til følge. Regeringen og 
KL har derfor lavet en aftale om, 
at alle danske kommuner, inden 
udgangen af 2013 skal have ud-
arbejdet en klimatilpasningsplan. 
Planen skal indeholde en risiko-
kortlægning og en prioritering af 
de områder i kommunen, der skal 
klimatilpasses først.

Solrød har også de sidste 5 år 
været stadig mere plaget af over-

svømmelser, primært i Karlstrup 
Strand, hvor ere huse har været 
oversvømmet i forbindelse med 
langvarig sommernedbør og ved 
tøvejr. 

Solrød Kommune og Greve Solrød 
Forsyning imødekommer dette i 
en klimatilpasningsplan med en 
række konkrete initiativer. Formål-
et med klimatilpasningsaktivitet-
erne er at reducere risikoen for 
oversvømmelser som følge af øget 
regn og en havvandsstigning på 
op til 0,5 m. Det er vedtaget, at 
klimatilpasningen i Solrød Kom-
mune er gennemført indenfor 
en tidsplan på de næste 50 år. 
Nedenfor er oplistet de indsatser, 
som kommunen i samarbejde 
med Greve Solrød Forsyning har 
gjort indtil nu. 

Det har vi gjort indtil nu
Solrød Kommune og Greve Solrød 
Forsyning har i samarbejde lavet 
en ’Klimatilpasningsstrategi for 
Solrød Kommune’ (2011). Strate-
gien er en handleplan for aktivitet-
er i forbindelse med klimatilpas-
ning.

Greve Solrød Forsyning har udar-
bejdet et hydraulisk modelgrund-
lag, scenarier og risikokort som 
teknisk grundlag for de politiske 
beslutninger og det administrative 
arbejde.  

Byrådet i Solrød har vedtaget ’For-
slag til klimatilpasning af afstrøm-
ningssystemer i Solrød Kommune 
og fastlæggelse af serviceniveau 
(2012)’. Forslaget fastlægger: 

 En tidsplan på 50 år
 Et serviceniveau på 10 år (der  

 tillades i gennemsnit maksi-
 malt oversvømmelse af regn-
 vandssystemer én gang hvert 
 10 år)

 At der skal udarbejdes bered-
 skabsplaner

 At klimatilpasningen gennem-
 føres efter en overordnet prior-
 itering (1. regnvandssystemer 
 i bynære områder, 2. est bo-
 liger i risiko for oversvømmel-
 se, 3. veje og stier, 4. land-
 brugsarealer) 

 Forbehold for mulig forøgelse 
 af spildevandstaksten

Byrådet i Solrød har vedtaget en 
forhøjelse af taksten for spilde-
vand, der skal bidrage til nan-
sieringen af klimatilpasningsak-
tiviteterne. Der vil løbende blive 
udarbejdet investeringsoversigter, 
der giver et overblik over de kon-
krete strategier (for områderne) 
og investeringerne knyttet hertil.

Solrød Kommune har samlet alle 
disse elementer i denne kom-
muneplan for derved at have en 
samlet klimatilpasningsplan. 

Redegørelse for spildevand 
Spildevandsområdet er nærmere 
beskrevet i Solrød Kommunes 
spildevandsplan, som også er 
kommunens administrations-
grundlag på området. For beskriv-
else af spildevandshåndteringen 
i det åbne land henvises til afsnit 
3.18 i temahæftet om det åbne 
land.

December 2011 vedtog staten 
Vandplaner, der er begyndelsen 
på, at opfylde EU’s vandramme-
direktiv. Formålet med Vandplan-
erne er, at sikre renere vand i 
Danmarks søer, fjorde og åer. 
De nye statslige vandplaner er 
bindende for kommuneplanlæg-
ningen. 

De statslige vandplaner er dog pt. 
ugyldige (pr. januar 2013) men 
forventes vedtaget i løbet af 2013 
efter en ny høringsperiode. Indtil 
vedtagelsen af de statslige vand-
planer gælder retningslinjerne i 
regionplanerne for anvendelsen af 
vandløb, søer og kystvande. For 
Solrød Kommune gælder således 
retningslinjerne fastsat i Region-
plan 2005 på dette område. Regi-
onplanens retningslinjer bortfalder 
ved ikrafttrædelse af de statslige 
vandplaner.

Solrød Kommune skal udarbejde 
en handlingsplan for implement-
eringen af vandplanen, der viser, 
hvordan kommunen vil leve op til 
målsætningerne for vandområder-
ne, og hvordan spildevandsplan-
lægningen kan medvirke til 
opnåelse af god økologisk tilstand 
i vandområderne. Dette har be-
tydning i forhold til udledningstil-
ladelser til recipienter. 
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Lovgrundlag og 
baggrundsmateriale
 Lov om miljøbeskyttelse, lov-

 bekendtgørelse nr. 879 af 26. 
 juni 2010

 Lov om ændring af lov om 
 miljøbeskyttelse, lov om 
 betalingsregler for spildevands-
 forsyningsselskaber m.v. og 
 lov om vurdering og styring 
 af oversvømmelsesrisikoen fra 
 vandløb og søer, lov nr. 1149 af 
 11. december 2012

 Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. 
 december 2007 om spilde-
 vandstilladelser m.v. efter 
 miljøbeskyttelseslovens kapitel  
 3 og 4

 Bekendtgørelse nr. 1222 af 14. 
 december 2012 om ændring af 
 bekendtgørelse om spilde
 vandstilladelser m.v. efter 
 miljøbeskyttelseslovens kapitel 
 3 og 4

 Bekendtgørelse af lov om be-
 talingsregler for spildevands-
 forsyningsselskaber m.v., lov-
 bekendtgørelse nr. 633 af 7. 
 juni 2010

 Lov om ændring af lov om 
 betalingsregler for spildevands-
 forsyningsselskaber m.v. og 
 lov om vandløb, Lov nr. 61 af 
 29. januar 2013

 Bekendtgørelse nr. 89 af 30. 
 januar 2013 om spildevands-
 forsyningsselskabers med-
 nansiering af kommunale og 
 private projekter vedrørende 
 tag- og over adevand 

 Bekendtgørelse nr. 68 af 25. 
 januar 2013 om kommuner-
 nes låntagning og meddelelse 
 af garantier m.v.

 Direktivet om rensning af by-
 spildevand 1991/271/EØF

 Bekendtgørelse nr. 636 af 21. 
 august 1998 (med senere 
 ændringer) af Lov om afgift af 
 spildevand

 Lov om vurdering og styring 
 af oversvømmelsesrisikoen fra 
 vandløb og søer, Lov nr. 1505 
 af 27. december 2009

 Bekendtgørelse nr. 121 af 2. 
 februar 2010 om vurdering og 
 risikostyring for oversvømmel-
 ser fra havet, fjorde eller andre 
 dele af søterritoriet 

 Oversvømmelsesdirektivet 
 2007/60/EF

 Lov om miljømål (Miljømålslov-
 en), jf. lovbekendtgørelse nr. 
 932 af 24. september 2009

 Vandrammedirektivet 2000/60/
 EF (implementeret i dansk 
 lovgivning via Miljømålsloven)

 Vandmiljøplanerne (VMP I, 
 VMP II og VMP III)

 Bekendtgørelse nr. 1022 af 25. 
 august 2010 om miljøkvalitets-
 krav for vandområder og krav 
 til udledning af forurenende 
 stoffer til vandløb, søer eller 
 havet

 Bekendtgørelse af lov om plan-
 lægning, lovbekendtgørelse nr. 
 937 af 24. september 2009 

 Bekendtgørelse af lov om mil-
 jøvurdering af planer og pro-
 grammer, lovbekendtgørelse 
 nr. 936 af 24. september 2009

 Regionplan 2005, indtil vedtag-
 elsen af de statslige vandplan-
 er. Herefter gælder Vandplan 
 2.4 for Køge Bugt

 Spildevandsplan 2005-2012 for 
 Solrød Kommune

 Kapersen, Per Skougaard, 
 Kirsten Halsnæs, Jay Gregg & 
 Martin Drews 2012: 
 Methodological framework, 
 analytical tool and database for 
 the assessment of climate 
 change impacts, adaptation 
 and vulnerability in Denmark, 
 DTU Management Engineering. 

 Naturstyrelsen, Miljøministeri-
 et. Kystdirektoratet, Transport-
 ministeriet. Udpegning af 
 risikoområder på baggrund af 
 en foreløbig vurdering af over-
 svømmelsesrisikoen fra vand-
 løb, søer, havet og fjorde. 
 Januar 2011

 Miljøprojekt nr. 1187 Klimatil
 pasning af a øbssystemer og 
 metodeafprøvning. Økonomisk 
 analyse, Miljøministeriet, 2007.

Renseanlæg
I Solrød Kommune er hele kloak-
nettet separeret i henholdsvis en 
regn- og spildevandsledning. Alt 
spildevand fra boliger og industri 
ledes derfor til enten Solrød Ren-
seanlæg (ca. 95 % af spildevand-
et), og for landsbyerne Jersie og 
Naurbjerg til Køgeegnens Rense-
anlæg. 

Solrød Renseanlæg har en god-
kendt kapacitet på 24.500 PE. 
Solrød Renseanlæg forventes på 
sigt en øget belastning, som følge 
af boligudbygningsplan 2012-2027 
og tilslutning af nye ejendomme. 
Solrød Renseanlæg er midlertidig
ved nuværende kapacitet i vinter-
perioden fuldt belastet eller endda 
overbelastet.  Derfor er der igang-
sat proces for at øge kapaciteten 
på renseanlægget ved revisionen 
af Solrød Kommunes spildevands-
plan.

Renseanlægget er omkranset af 
boliger, der er beliggende tættere 
end de vejledende afstandskrav 
på 100 meter (til forureningsføl-
som anvendelse). Eventuel udvid-
else af renseanlægget skal derfor 
sikre, at det kan ske uden gener, 
især lugtgener, for omgivelserne.

fra separatkloakerede 
områder
Mængden af over adevand der 
afstrømmer fra de enkelte oplande 
til regnvandskloaker, vandløb og 
søer fremgår af udløbsskemaerne 
i kommunens spildevandsplan.  
For at reducere risiko for over-
belastning af regnvandssystemet 
er det vigtig, at afstrømningen 
fra især de bymæssige områder i 
kommunen overholder de af-
strømningsforudsætninger, som 
regnvandssystemet er anlagt 
efter. Vandafstrømningen angiv-
es, som en a øbskoef cient, der 
angiver hvor stor del af et areal, 
som bidrager til afstrømningen. 
A øbskoef cienter fremgår af 
kommunens spildevandsplan.

I de tilfælde hvor en ejendom 
ikke kan overholde sin a øbskoef-
cient, kan kommunen kræve, 

at ejendommen enten forsinker 
afstrømningen på egen grund eller 
foranstalter alternativ a edning 
f.eks. i form af nedsivning.

5. Redegørelse forklima og bæredygtighed
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Fra planstrategi til kommuneplan
Dette afsnit giver et hurtigt overblik over, hvordan de enkelte temaer 
fra ”Planstrategi 2011 og Den Grønne Dagsorden” har haft ind ydelse 
på dette forslag til Kommuneplan 2013-2025.

I det følgende gennemgår vi forslagene til konkrete mål fra planstrate-
gien, tema for tema (planstrategiens temaer), og binder dem op på de 
ændringer det har medført i kommuneplanen.

De konkrete mål skal ses som opfølgning på, hvordan strategierne for 
de enkelte temaer fra planstrategien, kan realiseres.

Planstrategi 2011 og Den Grønne Dagsorden var delt op i følgende 5 
temaer:

 Den tætte by
 Oplevelser og bevægelse
 Vand og land
 Viden og arbejdspladser
 Tra k på tværs

Ligeledes vil vi give en status på hvor de konkrete mål fra planstrate-
gien, som ikke har haft konsekvens for kommuneplanen, er forankret 
politisk til videre opfølgning. 

Ændringer foretaget på baggrund af kommuneplanforslagets hørings-
periode fremgår af referatet fra Byrådets møde den 17. juni 2013 (refe-
ratet er tilgængelig på kommunens hjemmeside, www.solrod.dk). 

Den tætte by:

Planstrategi 2011
- og Den Grønne Dagsorden

| PLANSTRATEGI 2011SOLRØD KOMMUNE

Planstrategi 2011 og Den Grønne 
Dagsorden er grundlaget for 
denne kommuneplanrevision.

Planstrategi 2011 og Den 
Grønne Dagsorden: 

Konkrete mål til 
opfølgning på strategier: 

Betydning for 
kommuneplanen  
(ifølge planstrategien) 

Forslag til Kommuneplan 
2013-2025: 

Aftryk i planforslaget 
Vi vil udpege centralt 
beliggende arealer til 
forskellige typer af ungdoms- 
og seniorboliger. 

Arealer og bestemmelser skal 
indarbejdes i 
kommuneplanens
rammebestemmelser 

Som følge af Byrådets 
drøftelser på 
strategikonferencen i 2012 
udpeges ikke nye arealer, 
men der arbejdes videre med 
de eksisterende udpegninger. 

Vi vil sikre, at plangrundlaget 
er til stede, så der kan ske 
fortætning mellem 
Strandvejen og Køge Bugt 
Motorvejen.

Ingen konsekvens for 
gældende kommuneplan. 

Muligheden blev allerede 
indarbejdet for en række 
boligområder i strandområdet 
i sidste kommuneplan og 
overføres uændret til 
forslaget. 

Vi vil udarbejde en samlet 
plan for Havdrup bymidte, 
der skaber fortætning, grøn 
torvedannelse og 
sammenhæng mellem 
Havdrup Center, Havdrup 
Station og Hovedgaden. 

Ingen konsekvens for 
gældende kommuneplan. 

Hensigten er indarbejdet i 
hovedstrukturen under 
temaet om by- og 
boligudvikling. 
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Fra planstrategi til kommuneplan

Planstrategi 2011 og Den 
Grønne Dagsorden: 

Konkrete mål til 
opfølgning på strategier: 

Betydning for 
kommuneplanen  
(ifølge planstrategien) 

Forslag til Kommuneplan 
2013-2025: 

Aftryk i planforslaget 
Vi vil undersøge 
mulighederne for at skabe 
flere små grønne oaser i 
byen, der indbyder til ophold 
med masser af liv og 
aktivitet. 

Ingen konsekvens for 
gældende kommuneplan. 

Er et administrativt mål, der 
ikke giver udslag i konkrete 
udpegninger i forslaget. Men 
hensigten er indarbejdet i 
hovedstrukturens tema om 
by- og boligudvikling. 

Vi vil tilrettelægge en 
markedsføringsplan for 
Trylleskov Strand i takt med 
udbygningen. 

Ingen konsekvens for 
gældende kommuneplan. 

Er et administrativt mål, der 
ikke giver udslag i konkrete 
udpegninger i forslaget. 

Vi vil argumentere over for 
staten og DSB, så etablering 
af Trylleskov Strand Station 
bliver en realitet. 

Ingen konsekvens for 
gældende kommuneplan. 

Er et administrativt mål, der 
ikke giver udslag i forslaget. 

Vi vil tage politisk stilling til, 
om der må opsættes mini- og 
husstandsvindmøller, 
campingvogne, lastbiler etc. I 
forbindelse med revision af 
lokalplaner. 

Ingen konsekvens for 
gældende kommuneplan. 

Målet forankres i Økonomi-, 
teknik- og miljøudvalget – og 
behandles i forbindelse med 
udarbejdelsen af lokalplaner. 

Vi vil udarbejde vejledning til 
bæredygtigt byggeri, 
herunder forebyggelse mod 
oversvømmelser. 

Ingen konsekvens for 
gældende kommuneplan. 

Er et administrativt mål, der 
ikke giver udslag i forslaget. 

Den tætte by (fortsat):

Oplevelser og bevægelse:

Planstrategi 2011 og Den 
Grønne Dagsorden: 

Konkrete mål til 
opfølgning på strategier: 

Betydning for 
kommuneplanen  
(ifølge planstrategien) 

Forslag til Kommuneplan 
2013-2025: 

Aftryk i planforslaget 
Vi vil etablere et center for 
ikke støjende vandaktiviteter, 
der rummer faciliteter til 
eksempelvis kajak, sejlsport, 
badning, omklædning og 
opbevaring. 

Indsatsen kræver en revision 
af kommuneplanens 
hovedstruktur og rammer. 

Der er indarbejdet et afsnit i 
hovedstrukturen under 
temaet om by- og 
boligudvikling om bedre 
sammenhæng mellem by og 
strand, herunder forbedring 
af faciliteter. Der er ikke 
ændret i rammerne. 

Vi vil forbedre faciliteter på 
stranden for at opnå ”blå 
flag” og for at etablere 
beachvolleybaner, bådebro og 
ophalepladser m.m. 

Indsatsen kræver en revision 
af kommuneplanens 
hovedstruktur og rammer. 

Der er indarbejdet et afsnit i 
hovedstrukturen under 
temaet om by- og 
boligudvikling om bedre 
sammenhæng mellem by og 
strand, herunder forbedring 
af faciliteter. Der er ikke 
ændret i rammerne. 
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Oplevelser og bevægelse:

Planstrategi 2011 og Den 
Grønne Dagsorden: 

Konkrete mål til 
opfølgning på strategier: 

Betydning for 
kommuneplanen  
(ifølge planstrategien) 

Forslag til Kommuneplan 
2013-2025: 

Aftryk i planforslaget 
Vi vil udbygge stinettet på 
stranden, der forbedrer 
bevægelsesmulighederne og 
gør det nemmere for 
gangbesværede og 
kørestolsbrugere at komme 
fra strandparkerne og ud til 
kysten. 

I den eksisterende 
kommuneplan (2009-2021) 
er der udpeget en natursti 
langs kysten mellem 
Trylleskoven og Staunings Ø. 
Indsatsen kræver derfor kun 
en præcisering af 
kommuneplanens 
hovedstruktur og rammer. 

Der er indarbejdet et afsnit i 
hovedstrukturen under 
temaet om by- og 
boligudvikling om bedre 
sammenhæng mellem by og 
strand, herunder forbedring 
af faciliteter. Der er ikke 
ændret i rammerne. 
 

Vi vil etablere inspirerende 
installationer, der opfordrer til 
fysisk aktivitet og i højere 
grad indbyder til ophold på 
pladser i centergader og 
centralt beliggende 
parkeringspladser. 

Indsatsen skal indarbejdes i 
kommuneplanens 
hovedstruktur. 

Hensigten er indarbejdet i 
hovedstrukturen under 
temaet om by- og 
boligudvikling. 
Der er ikke ændret i 
rammerne. 

Vi vil skabe rammerne for 
flere kulturelle oplevelser i 
Solrød Center. 

Ingen konsekvens for 
gældende kommuneplan. 

Muligheden er i de 
eksisterende rammer, som er 
overført uændret. 

Vi vil bringe støjvolden 
mellem strandbyerne og 
motorvejen aktivt i spil. Det 
kan gøres ved at etablere 
installationer, som foreslået i 
projektet ”En Voldsom 
Omvej”. 

Denne indsats kræver en 
revision af kommuneplanens 
hovedstruktur og rammer. 

Projekt ”En Voldsom Omvej” 
er etableret med 3 
projektområder på 
støjvolden. Det er fortsat 
muligt at etablere yderligere 
lignende tiltag inden for de 
nuværende rammer, som 
overføres uændret. Således 
blev det ikke korrekt angivet i 
planstrategien (der skrev, det 
krævede en revision af 
hovedstruktur og rammer). 

Vi vil udvikle det eksisterende 
stinet, så kommunens by-, 
land- og naturområder 
forbindes på en sikker og 
inspirerende måde. Det vil 
opfordre til en mere aktiv 
brug af stierne og bidrage til 
en sund livsstil for borgerne. 
Eksempler på en udvikling af 
stierne kan være etablering 
af trafiksikre skolestier i 
Havdrup, en ”Hjertecykelsti” 
mellem Solrød Kommunes 
landsbyer, vandrestier med 
informationer om naturen og 
historien undervejs eller en 
udvikling af kommunens 
ridestier. 
 

Indsatsen kan kræve en 
revision af kommuneplanens 
hovedstruktur og rammer. 

Hensigten er sammen med en 
opfordring til at benytte 
gang- og cykelstier, til den 
daglige transport såvel som 
den daglige motion, 
indarbejdet i hovedstrukturen 
under temaet om trafik. 
Der er ikke ændret i 
rammerne. 
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Fra planstrategi til kommuneplan
Oplevelser og bevægelse (fortsat):

Planstrategi 2011 og Den 
Grønne Dagsorden: 

Konkrete mål til 
opfølgning på strategier: 

Betydning for 
kommuneplanen  
(ifølge planstrategien) 

Forslag til Kommuneplan 
2013-2025: 

Aftryk i planforslaget 
Vi vil kortlægge og markere 
en række løberuter i de 
bynære dele af kommunen. 
Disse markeres ved 
optegninger på ruterne og 
gøres ligeledes synlige på 
Solrød Kommunes 
hjemmeside. Langs 
løberuterne etableres en 
række ”aktivitetsspots”, der 
inspirerer og opfordrer til 
yderligere aktivitet og kan 
fungere som sociale 
mødesteder, hvor sundheden 
er i fokus. 

Ingen konsekvens for den 
gældende kommuneplan. 

Er et administrativt mål, der 
ikke giver udslag i konkrete 
udpegninger i forslaget. 

Vi vil undersøge muligheden 
for at indrette midlertidige 
faciliteter i kommunens 
bynære udviklingsområder 
med henblik på at sikre en 
aktiv brug af området i en 
periode, hvor det ellers vil 
ligge ubenyttet hen. 

Ingen konsekvens for den 
gældende kommuneplan, 
men indsatsen kan med 
fordel skrives ind i 
hovedstrukturen. 

Som følge af Byrådets 
drøftelser på 
strategikonferencen i 2012 er 
der ikke arbejdet videre med 
denne mulighed i forslaget. 

Vand og land:

Planstrategi 2011 og Den 
Grønne Dagsorden: 

Konkrete mål til opfølgning 
på strategier: 

Betydning for 
kommuneplanen  
(ifølge planstrategien) 

Forslag til Kommuneplan 
2013-2025: 

Aftryk i planforslaget 
Vi vil implementere kommunes 
klimaplan, herunder udarbejde 
en konkret handleplan for de 
klimaindsatser, som skal 
gennemføres i perioden 2010-
2014.

Fysisk planlægning og 
klimatilpasning bør 
integreres, således at 
byudviklingen sker i samspil 
med det øgede behov for at 
håndtere vand. Derfor har 
Klimaplan og 
Klimaindsatsplan betydning 
for revision af 
kommuneplanen – både for 
byområder og det åbne land. 

Klimatilpasningsplanen er 
indarbejdet i temaet om 
klima og bæredygtighed. 
Ligeledes er der indarbejdet 
et kort over områder, der 
risikerer oversvømmelser ved 
en regnhændelse på 5 eller 
10 år. 
Der er indarbejdet 
retningslinje om afledning af 
rent overfladevand til 
nedsivning (både for by og 
land). 

Vi vil udarbejde retningslinjer 
og arealudpegninger for 
lavtliggende områder på 
baggrund af kortlægningen af 
potentielle
oversvømmelsesområder. 

Revision af 
lavbundsarealtema både med 
hensyn til retningslinjer og 
arealudpegning indarbejdes i 
hovedstrukturen/temahæfte 
for det åbne land. 

Arbejdet med klimatilpasning 
er endnu ikke så langt, at vi i 
forslaget kan revidere 
retningslinjer og 
arealudpegninger. Dette må 
ske efterfølgende ved et 
kommuneplantillæg. 
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Planstrategi 2011 og Den 
Grønne Dagsorden: 

Konkrete mål til opfølgning 
på strategier: 

Betydning for 
kommuneplanen  
(ifølge planstrategien) 

Forslag til Kommuneplan 
2013-2025: 

Aftryk i planforslaget 
Vi vil oplyse borgerne om 
forebyggende tiltag mod 
oversvømmelser på egen 
ejendom. 
 

Ingen konsekvens for 
gældende kommuneplan. 

Er et administrativt mål, der 
ikke giver udslag i konkrete 
udpegninger i forslaget. 

Vi vil gennemføre 
vandmiljøprojekter, som det 
planlagte vand- og 
naturprojekt i Karlstrup Mose. 

Ingen konsekvens for 
gældende kommuneplan. Kan 
gennemføres med 
udgangspunkt i de 
kommunale handleplaner jf. 
statens vandplan. 

Statens vandplan indeholder 
retningslinjer for 
vandområdet, og projektet 
kan gennemføres i 
overensstemmelse hermed.  
Derfor er disse ikke medtaget 
i forslaget. 
 

Vi vil udarbejde en indsatsplan 
for grundvandsbeskyttelse for 
den sydlige del af kommunen 
og følge op på 
implementeringen af de 
eksisterende indsatsplaner. 

Ingen konsekvens for 
gældende kommuneplan. Kan 
gennemføres med 
udgangspunkt i de 
kommunale handleplaner jf. 
statens vandplan. 
 

(Se besvarelse til venstre) 

Vi vil gennemføre 
vandløbsforbedrende tiltag 
som genåbning af rørlagte 
strækninger, fjernelse af styrt, 
og udlæg af sten og grus. 

Ingen konsekvens for 
gældende kommuneplan. Kan 
gennemføres med 
udgangspunkt i de 
kommunale handleplaner jf. 
statens vandplan. 
 

(Se besvarelse til venstre) 

Vi vil sikre, at kontrakter for 
kommunale landbrugsarealer 
ændres til miljøvenlig drift, 
dvs. uden brug af 
sprøjtemidler, gødskning, 
tilsåning med afgrøde og 
omlægning. 
 

Ingen konsekvens for 
gældende kommuneplan.  

Er et administrativt mål, der 
ikke giver udslag i forslaget. 
Indarbejdes i stedet i de 
kommunale kontrakter, i takt 
med de genforhandles. 

Vi vil udarbejde en langsigtet 
driftsplan for stranden og 
kommunale naturområder, 
som er tilpasset de 
økonomiske rammer. 
 

Ingen konsekvens for 
gældende kommuneplan.  

Er et administrativt mål, der 
ikke giver udslag i forslaget. 

Vi vil udarbejde strategier for 
kulturmiljøer, landskab og 
naturområder på baggrund af 
den igangsatte 
landskabsanalyse. 

Landskabsanalysen skal 
danne grundlag for fremtidige 
arealdispositioner i det åbne 
land og kan kræve en 
revision af den gældende 
kommuneplan. 

Landskabsanalysen har 
dannet grundlag for de 
ændringer der er foretaget i 
det åbne land med dette 
kommuneplanforslag – se 
næste besvarelse mht. hvilke 
emner, der er blevet 
revideret/ændret. 
 

Vand og land (fortsat):
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Fra planstrategi til kommuneplan
Vand og land (fortsat):

Planstrategi 2011 og Den 
Grønne Dagsorden: 

Konkrete mål til opfølgning 
på strategier: 

Betydning for 
kommuneplanen  
(ifølge planstrategien) 

Forslag til Kommuneplan 
2013-2025: 

Aftryk i planforslaget 
Vi vil revurdere 
kommuneplanens 
retningslinjer og 
arealudpegninger på baggrund 
af den igangsatte 
landskabsanalyse. 

Revision af en række temaer 
for det åbne land både med 
hensyn til retningslinjer og 
arealudpegning indarbejdes i 
hovedstrukturen/temahæfte 
for det åbne land. 

Som følge af 
landskabsanalysen er 
følgende emner i det åbne 
land blevet revideret i dette 
forslag: 

Beskyttelsesområder for 
landskabs-, natur- og 
kulturværdier 
Områder med 
landskabelige værdier 
Områder, hvor 
skovrejsning er uønsket 

Vi vil vurdere muligheden for 
at placere et biogasanlæg i det 
åbne land i den sydlige del af 
kommunen. 

Ingen konsekvens for 
gældende kommuneplan.  

Der er siden sidste 
kommuneplan udarbejdet 
kommuneplantillæg med 
tilhørende VVM-rapport 
(Vurdering af Virkning på 
Miljøet) og efterfølgende en 
lokalplan. 
Plangrundlaget er altså på 
plads, og er blot indarbejdet i 
forslaget. 

Vi vil udarbejde mere 
specifikke retningslinjer for 
kommunens 
landzoneadministration. 

Revision af retningslinjer 
vedrørende 
landzoneadministration i 
kommuneplanens 
hovedstruktur/temahæfte for 
det åbne land. Der skal 
udarbejdes et særskilt 
administrationshæfte eller 
administrationskatalog. 

Der er ikke udarbejdet et 
særskilt hæfte.  
De bestemmelser, som 
fremgår af afsnit 3.11 om 
”Byggeri og anlæg i 
landområdet” (i temahæftet 
om det åbne land) er 
administrationens grundlag 
for sagsbehandling i det åbne 
land. 

Vi vil skabe mulighed for at 
omdanne overflødiggjorte 
ejendomme i landzone til nye 
anvendelsesformål fx Karlstrup 
Skole. 

Ingen konsekvens for 
gældende kommuneplan.  

Der forventes ny lovgivning 
på området. Vi afventer 
derfor en konkretisering. 

 

Planstrategi 2011 og Den 
Grønne Dagsorden: 

Konkrete mål til 
opfølgning på strategier: 

Betydning for 
kommuneplanen  
(ifølge planstrategien) 

Forslag til Kommuneplan 
2013-2025: 

Aftryk i planforslaget 
Vi vil arbejde for, at der 
udarbejdes en kampagne for 
promovering af kommunens 
ubenyttede 
erhvervsejendomme og 
restarealer. 

Ingen konsekvens for 
gældende kommuneplan.  

Målet forankres i Økonomi-, 
teknik- og miljøudvalget, og 
giver ikke udslag i forslaget. 



79

Viden og arbejdspladser:

Planstrategi 2011 og Den 
Grønne Dagsorden: 

Konkrete mål til 
opfølgning på strategier: 

Betydning for 
kommuneplanen  
(ifølge planstrategien) 

Forslag til Kommuneplan 
2013-2025: 

Aftryk i planforslaget 
Vi vil i et samarbejde med 
kommunerne i Region 
Sjælland undersøge 
grundlaget for at styrke de 
gymnasiale uddannelser. 

Ingen konsekvens for 
gældende kommuneplan.  

Målet forankres i Familie- og 
uddannelsesudvalget, og 
giver ikke udslag i forslaget. 

Vi vil arbejde for en ændring 
af Fingerplan 2007, der kan 
give mulighed for at udlægge 
et erhvervsområde evt. 
kombineret med skovrejsning 
i ”lommen”, der opstår øst for 
Jersie landsby mellem 
motorvejen og den nye 
jernbaneforbindelse 
København-Ringsted. 

Dette kræver en revision af 
Fingerplan 2007, før det kan 
indarbejdes i 
kommuneplanens 
hovedstruktur og rammer. 

Fingerplan 2007 er under 
revision. Vi afventer fortsat 
indholdet af den reviderede 
fingerplan, før der kan ske 
ændringer i kommuneplanen. 

Vi vil undersøge alternative 
anvendelsesmuligheder i 
forbindelse med ledige 
erhvervsarealer i kommunen. 
Fx kan der gives mulighed for 
særligt pladskrævende varer 
eller et privathospital i 
Cordozaparken. 

Selve undersøgelsen kræver 
ingen ændring af 
kommuneplanens 
hovedstruktur eller rammer. 

Muligheden for særligt 
pladskrævende varegrupper i 
Cordozaparken er indarbejdet 
i forholdsvist beskedent 
omfang (max 4.000 m2) i 
hovedstrukturens afsnit om 
detailhandel samt i 
rammerne. 

Vi vil arbejde for at styrke 
markedsføring af rådgivning 
og vejledning til 
iværksættere, som starter 
virksomhed. 

Ingen konsekvens for 
gældende kommuneplan.  

Målet forankres i Økonomi-, 
teknik- og miljøudvalget, og 
giver ikke udslag i forslaget. 

Vi vil arbejde for at omdanne 
blandede boligområder og 
erhvervsområder til enten 
rene erhvervsområder eller 
boligområder for at tilgodese 
modsatrettede interesser. 

Kommuneplanen skal ikke 
revideres. Lokalplaner skal 
ændres. 

Hensigten overføres uændret 
fra sidste kommuneplan. 

Vi vil arbejde for, at der 
iværksættes en analyse af 
forholdet mellem 
arbejdsstyrke og 
arbejdspladser i kommunen 
og udvikling af dette. 

Ingen konsekvens for 
gældende kommuneplan.  

Målet forankres i Økonomi-, 
teknik- og miljøudvalget, og 
giver ikke udslag i forslaget. 

Vi vil tage udgangspunkt i 
detailhandelsanalysens 
resultater i kommunens 
detailhandelsplanlægning for 
at fremtidssikre kommunens 
centre. 

Indsatsen skal ledsages af en 
revision af kommuneplanens 
hovedstruktur og rammer. 

Der arbejdes for at omdanne 
stationspladsen i Solrød 
Center, så den også kan 
indeholde et varehus – dette 
er indarbejdet i hovedstruk-
turen under detailhandel.  
Rammerne er dog ikke 
ændret, da muligheden kan 
rummes inden for 
eksisterende rammer. 
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Fra planstrategi til kommuneplan
Viden og arbejdspladser (fortsat):

Planstrategi 2011 og Den 
Grønne Dagsorden: 

Konkrete mål til 
opfølgning på strategier: 

Betydning for 
kommuneplanen  
(ifølge planstrategien) 

Forslag til Kommuneplan 
2013-2025: 

Aftryk i planforslaget 
Vi vil give mulighed for én 
udvalgsvarebutik større end 
2.000 m2 i Solrød Center. 

Indsatsen skal indskrives i 
kommuneplanen, hvis 
ændringer af planlovens 
bestemmelser vedrørende 
detailhandel endeligt 
vedtages af Folketinget. 

Muligheden er ikke 
indarbejdet i forslaget, men 
kan indarbejdes hvis behovet 
opstår. I så fald skal der 
udarbejdes et 
kommuneplantillæg. 

Vi vil arbejde for, at der 
igangsættes en analyse af 
Solrød Kommunes potentialer 
inden for turisme, 
underholdningserhvervet og 
fritidserhvervet. 

Ingen konsekvens for 
gældende kommuneplan.  

Målet forankres i Økonomi-, 
teknik- og miljøudvalget, og 
giver ikke udslag i forslaget. 

Vi vil revurdere Karlstrup 
Erhvervsområde og Karlstrup 
Servicecenter som følge af 
etableringen af den nye 
jernbaneforbindelse
København-Ringsted. 

Dette kræver en revision af 
kommuneplanens rammer. 

De 2 rammeområder 
justeres, så arealudlæg til 
den nye jernbaneforbindelse 
København-Ringsted udgår af 
rammerne. Derudover skifter 
rammerne numre (fra 608 og 
675 til 608 A og B). 
Ændringen fremgår af hæftet 
med rammer for 
lokalplanlægningen. 

Vi vil opdatere kommunens 
skilteregler. 

Ingen konsekvens for 
gældende kommuneplan. 
Skal realiseres gennem en 
revision af 
skiltevejledningsreglerne. 

Målet forankres i Økonomi-, 
teknik- og miljøudvalget, og 
giver ikke udslag i forslaget. 

Planstrategi 2011 og Den 
Grønne Dagsorden: 

Konkrete mål til 
opfølgning på strategier: 

Betydning for 
kommuneplanen  
(ifølge planstrategien) 

Forslag til Kommuneplan 
2013-2025: 

Aftryk i planforslaget 
Vi vil arbejde for at efterleve 
Trafikplanens målsætninger 
om høj trafiksikkerhed, 
blandt andet ved fortsat at 
sikre og udbygge stisystemet, 
bekæmpe færdselsuheld ved 
ombygning/sanering af 
vejkrydsninger samt 
samarbejde med politiet om 
hastighedskontrol, 
kampagner og vejtekniske 
tiltag.

Denne indsats kræver en 
revision af kommuneplanen. 

Afsnit om Trafikplan 2009-
2013 er indarbejdet i 
hovedstrukturens redegørelse 
for tema om trafik. 
Hastigheds-, trafiksikkerheds- 
og tilgængelighedsafsnit 
hovedstrukturens tema om 
trafik er tilrettet med 
udgangspunkt i trafikplanen. 
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Planstrategi 2011 og Den 
Grønne Dagsorden: 

Konkrete mål til 
opfølgning på strategier: 

Betydning for 
kommuneplanen  
(ifølge planstrategien) 

Forslag til Kommuneplan 
2013-2025: 

Aftryk i planforslaget 
Vi vil forbedre 
stationspladserne ved 
Havdrup Station samt S-
togsstationerne Jersie Strand, 
Solrød Strand og kommende 
Trylleskov Strand med 
faciliteter, der støtter 
kombinationsrejser herunder 
mulighed for parkér og rejs-
faciliteter med ladestandere 
til el-biler, cykelparkering 
m.m. 
 

Denne indsats kan kræve en 
revision af den gældende 
kommuneplan. 

Målet forankres i Økonomi-, 
teknik- og miljøudvalget, og 
giver ikke udslag i forslaget. 
 

Vi vil løbende justere 
buskørslen i samarbejde med 
Movia og nabokommunerne 
for at sikre optimal og 
miljøvenlig busdrift set i 
forhold til behov og 
ressourcer. 
 

Kommuneplanens kortbilag 
skal ændres som følge af 
ruteomlægninger m.m. 

I hovedstrukturens tema om 
trafik fremgår det at 
planlægning af buskørslen i 
kommunen er foretaget i 
samarbejde med Movia. 

Vi vil samarbejde med 
Banedanmark om anlæg af 
den nye jernbaneforbindelse 
København-Ringsted for at 
sikre gode trafikløsninger på 
tværs af jernbanen, 
begrænse støjgener for 
omgivelserne, udlægge 
erstatningsarealer for ødelagt 
natur, herunder levesteder 
for dyre- og planteliv. 
 

Indsatsen kræver en revision 
af den gældende 
kommuneplan. 

Er et administrativt mål, der 
ikke giver udslag i forslaget. 
 

Vi vil argumentere for, at 
man udarbejder 
beslutningsgrundlaget for 
Trylleskov Strand Station, og 
vi vil tilbyde medfinansiering 
af anlægsarbejdet. 
 

Ingen konsekvens for 
gældende kommuneplan. 

Målet forankres i Økonomi-, 
teknik- og miljøudvalget, og 
giver ikke udslag i forslaget. 
 

Vi vil opfordre staten til at 
udarbejde det nødvendige 
projektmateriale til afklaring 
af behovet for 
transportkorridorarealer samt 
at slanke korridoren til det 
nødvendige – og optimalt set 
placere den vest for Havdrup. 

Indsatsen kan kræve en 
revision af den gældende 
kommuneplan. 

Transportkorridorarealer 
fastholdes som i den seneste 
kommuneplan, da staten på 
trods af kommunens 
opfordring, har besluttet at 
fastholde eksisterende 
arealudlæg. 
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Hovedstrukturkort

Eksisterende jernbane

Planlagt jernbane

Højspændingsledning

Naturgas fordelingledning

Naturgas hovedledning

Område

Beskyttelsesområder landskab, natur og kultur

Fredede områder

Særlige naturområder

Jordbrugsområder

Bolignære friarealer

Offentlige formål

Større tekniske anlæg

Erhvervsområder

Landsbyer

Centerområder

Etageboliger

Boliger  åben lav tæt lav

Område reserveret til transportkorridor
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| BYRÅDETSOLRØD KOMMUNE

Kommuneplanprocessen

Planstrategi 2011 og Den Grønne Dagsorden
Forud for kommuneplanforslaget udsendte kommunen Planstrategi 
2011 og Den Grønne Dagsorden som oplæg til kommuneplanarbejdet. 
Planstrategien var i offentlig høring i perioden fra den 6. maj - den 1. 
juli 2011, med borgermøde den 23. maj 2011.

Planstrategien og de indkomne kommentarer var grundlaget for 
forslaget til den nye kommuneplan.

Forslag til Kommuneplan 2013-2025
Forslag til Kommuneplan 2013-2025 var fremlagt i offentlig høring i 
perioden fra den 1. februar 2013 - 2. april 2013. 

Borgermøde og udstilling
Der blev afholdt borgermøde den 7. februar 2013 i forbindelse med 
høringen af kommuneplanen.

Borgermødet blev afholdt som et åbent hus arrangement med udstilling 
af kommuneplanforslaget og med mulighed for at spørge nærmere ind 
til forslaget.

Efter borgermødet kunne udstillingen ses på Solrød Bibliotek i resten af 
høringsperioden.

Resultat af høring
I løbet af høringsperioden modtog kommunen 100 høringssvar med 
kommentarer og forslag til kommuneplanen. 

Disse kommentarer er vurderet og behandlet af Byrådet den 17. juni 
2013 i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen.

Fra forslag til endelig plan

Planstrategi 2011 og Den 
Grønne Dagsorden som oplæg 
til kommuneplanrevisionen.

Kommuneplanforslaget bestod af 
3 hæfter - ligesom den endelige 
udgave af kommuneplanen.

PlPlPlananann tsttststtrararatetetteteegiiigigig 22222220101010101111111 ogogogg DDDDDenenenn

Planstrategi 2011
- og Den Grønne Dagsorden

| PLANSTRATEGI 2011SOLRØD KOMMUNE

eplanen.
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Forord

Forsidens baggrund er et luftfoto 
af Jersie Landsby omgivet af det 
åbne land.

Byrådet vedtog den 17. juni 2013 Kommuneplan 2013-2025 for Solrød 
Kommune i sin endelige udformning. 

I december 2011 vedtog Byrådet ”Planstrategi 2011 og Den Grønne 
Dagsorden”, som et oplæg til den kommende kommuneplanlægning. 
Planstrategien var Byrådets bud på, hvordan Solrød Kommune skulle 
udvikle sig de kommende år, og hvilke krav Byrådet stillede til den 
kommunale planlægning. I forbindelse med planstrategien blev der af-
holdt et borgermøde den 23. maj 2011. Planstrategien og de indkomne 
kommentarer har dannet grundlag for kommuneplanforslaget.

Kommuneplanen tager udgangspunkt i Byrådets vision om Solrød Kom-
mune:

”Vi skal være en dynamisk kommune - det bedste sted at leve og bo i 
hovedstadsområdet.

En velfungerende bo-kommune:

”

Kommuneplan 2013-2025 var i offentlig høring som forslag i perioden 
fra den 1. februar 2013 til og med den 2. april 2013. Der blev holdt 
borgermøde med åbent hus og udstilling af kommuneplanforslaget den 
7. februar 2013. Ustillingen kunne efterfølgende ses i resten af hørings-
perioden på Solrød Bibliotek.

I høringsperioden blev der modtaget 100 høringssvar, som er behandlet 
på Byrådets møde den 17. juni 2013.

Kommuneplanen består af 3 dele:

  land i hovedstrukturhæftet

Byrådet mener, at med denne kommuneplan er rammerne skabt til, at 
Solrød Kommune kan gå en ny planperiode i møde.

borgmester
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Læsevejledning 
for det åbne land

Figur 3.0:  Planlovsystem 2007.  
Kommunens planlægning er 
underlagt både den statslige og 
regionale planlægning.

LANDSPLANLÆGNING
Regeringens politik:
Landsplanredegørelser
Oversigt over statslige interesser
Landsplandirektiver, Fingerplan 2007

Sektorplaner:
Vandplan
Natura 2000-planerS

TA
T

K
O

M
M

U
N

E KOMMUNEPLANER
Planstrategi
Arealregulering for by og land

LOKALPLANER

R
EG

IO
N

REGIONALE UDVIKLINGSPLANER
Regionens visioner, i Region Sjælland:
Den regionale udviklingsstrategi (RUS)

Sektorplaner: Råstofplan

Regionale vækstfora:
Erhvervsudviklings-

strategi

Kommuneplanens indhold og 
opbygning

Denne kommuneplan er Byrådets 
udgangspunkt for den fysiske ud-
vikling af kommunen i den næste 
12-årige planperiode.

Kommuneplanen er udarbejdet 
med hjemmel i Planloven. Byrådet 
arbejder for realiseringen af plan-
en. Byrådet skal i hver 4-årige 
valgperiode tage stilling til, om 
kommuneplanen eller dele heraf 
skal revideres. Byrådet kan ændre 
kommuneplanen i løbet af plan-
perioden, gennem udarbejdelse af 
et tillæg til den gældende kom-
muneplan. 

Offentligheden inddrages både 
ved revision af kommuneplanen 
og ved udarbejdelse af kommune-
plantillæg.

Byrådet har siden sidste kom-
muneplan i 2009 kun foretaget få 
ændringer ved kommuneplantil-
læg (3 tillæg på 4 år).

Kommuneplanen er det overord-
nede dokument for kommunens 
fysiske udvikling og planlægning. 
En kommuneplan skal ifølge Plan-
loven indeholde: En hovedstruk-
tur, en redegørelse for planens 
forudsætninger og rammer for 
lokalplanlægningen. 

Kommuneplanen overtog ved 
revisionen i 2009 Regionplan 
2005’s retningslinjer for en række 
områder under hensyntagen til de 
statslige interesser. Og Regionpla-

Det betød, at kommuneplanens 
retningslinjer blev bindende for 
både Byrådet og borgerne, mens 
rammebestemmelserne fortsat 
kun er bindende for Byrådet, indtil 

Kommuneplan 2013-2025 for Sol-
rød Kommune er opdelt i 3 dele:

Hovedstrukturhæfte:
  En borgerrelateret del, op-
  delt i 5 temaer. Temaerne 
  indeholder Byrådets mål, 
  visioner og retningslinjer for 
  kommunens udvikling og 
  planlægning i de kommende 
  12 år.  
  Tema om klima og bæredyg-
  tighed gør det samtidig ud for 
  kommunens klimatilpasnings-
  plan.

Temahæfte om det åbne 
  land:
  Temahæftet supplerer og ud-
  dyber hovedstrukturens tema 
  om det åbne land. Byrådets 
  mål og retningslinjer for det 
  åbne lands planlægning og 
  administration indgår i tema-

  hæftet og ikke i hovedstruk-
  turen, som for de øvrige kom-
  muneplantemaer.   

Rammer for lokalplan-
  lægningen: 
  En mere administrativ del, der 
  – med udgangspunkt i hoved-
  strukturens retningslinjer – 
  fastsætter konkrete bestem-
  melser for anvendelsen af de 
  enkelte delområder (ramme-
  områder) i kommunen. Disse 
  rammebestemmelser danner 
  grundlag for udarbejdelse af 
  lokalplaner. 
  Kommuneplanen skal kun 
  indeholde rammebestemmel-
  ser for byområder, hvorimod 
  det åbne lands planlægning 
  og administration reguleres i 
  henhold til retningslinjerne 
  (se temahæftet for det åbne 
  land).

Dette hæfte er Temahæftet om 
det åbne land. Der er gjort nær-
mere rede for hæftets opbygning 
på næste side.

-
strategien til kommuneplanfor-
slaget, kan du læse mere om i 
hovedstrukturen, i afsnittet ”Fra 
planstrategi til kommuneplan.”
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Læsevejledning - Temahæfte 
om det åbne land

Dette temahæfte uddyber ”Tema 
om det åbne land” i kommunepla-
nens hovedstruktur. Temahæftet 
udgør kommunens administrati-
onsgrundlag for det åbne land.

Indhold og opbygning
Temahæftet for Det åbne land er 
opdelt i følgende hovedafsnit:

Landområdet i Solrød 
  kommune

Landskab, natur og kultur
Landbrug og skovbrug
Byggeri og anlæg
Friluftsområder og –anlæg
Vand
Større tekniske anlæg

række delemner/planområder for 
det åbne land, som anført i ind-
holdsfortegnelsen på næste side.

Under hvert delemne beskrives 
Byrådets mål og retningslinjer 
for det åbne lands udvikling og 
planlægning fremover. Retnings-
linjerne er fulgt op med redegør-

elser, indeholdende oversigt over 
lovgrundlag og andet baggrunds-
materiale samt hvilke områder, 
retningslinjerne gælder for. End-
videre beskrives de forhold, der 
danner baggrund for retnings-
linjerne og som kan være en 
hjælp til fortolkning af retningslin-
jerne.

Kommunen overtog pr. 1. januar 
2007 administration og planlæg-
ning af det åbne land, som følge 
af Kommunalreformen. 

Fingerplanens retningslinjer
Fingerplan 2007 og Forslag til 
Fingerplan 2013 indeholder ret-
ningslinjer for i det åbne land – 
blandt andet for de grønne kiler, 
arealer til transportkorridor og 

Landskabsanalyse for Solrød 
Kommune
Siden sidste kommuneplan har 
Solrød Kommune gennemført en 
landskabsanalyse i samarbejde 

med Greve Kommune. Landskabs-
analysen ligger til grund for en 
række justeringer i temaerne for 
det åbne land. Vi har for eksempel 
med denne kommuneplan udpeget 
yderligere områder, hvor de land-
skabelige træk bør bevares. Dette 
er sket med baggrund i landskabs-
analysens anbefalinger.

Byggeri og anlæg
Retningslinjerne i dette afsnit 
danner i princippet grundlaget for 
landzoneadministrationen i Solrød 
kommune.

Retningslinjerne for kommunens 
-

forhold indgår i hovedstrukturens 

medtaget i dette temahæfte.

Efter hvert 
afsnit med 
retningslinjer 
følger redegø-

står teksten i 
3 spalter.

Byrådets mål står i 
de farvede felter.

Retningslinjerne 
for hvert om-
råde står i dette 
hæfte i den 
brede spalte.

Figur 3.1: Eksempel på side-
opslag for et afsnit i dette 
temahæfte, med forklarende 
tekster.
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Retningslinje 3.1.1, Landområdets afgrænsning:
Det åbne land omfatter den del af kommunen, som ligger uden for 
byområderne, det vil sige uden for eksisterende og planlagt byzone. 

Retningslinje 3.1.2, Afgrænsning af den grønne struktur:

og ringe, kystlinjen, åbne kystkiler mellem by- og sommerhusområder, 
kileforlængelser og ny 4. grønne ring samt landområder i øvrigt, som 
ligger uden for den grønne strukturs regionale friluftsområder.

Retningslinje 3.1.3, Ændringer af den grønne struktur:
Den grønne struktur skal søges fastholdt og styrket gennem forbedring 
af de landskabelige og rekreative værdier, herunder etablering af den 
4. grønne ring med en gennemgående regional sti. Forbedringer kan 
ske ved skovrejsning af rekreativ skov, naturgenopretning, etablering 
af naturstier og lignende. Adgangs- og opholdsmuligheder skal søges 
forbedret både i de regionale friluftsområder og i landområder i 
øvrigt, med speciel fokus på de bynære områder og områder med 
særlige landskabelige, natur- og kulturværdier af væsentlig rekreativ 
betydning, og som kan tåle rekreativt brug. 

Retningslinje 3.1.4, Landsbyer:
Landsbyers afgrænsning mod det åbne land skal tilstræbes fastholdt. 
Som hovedregel må der ikke udlægges ny byzone. Landsbyer i 
landzone skal bevare landzonestatus, og der må kun ske begrænset 
nybyggeri til lokalt behov. 

Jordbrugsparceller kan ikke udlægges, jf. Fingerplan 2007 § 19 stk. 4.

Landområdet i Solrød Kommune 
3.1 Regionale sammenhænge i det åbne land

Byrådets mål er:

At sikre landområdet som 
et attraktivt åbent landskab, 
der både beskyttes og benyt-
tes  og rummer både jord-
brugsproduktion, landskabs-, 
natur- og kulturværdier samt 
friluftsliv.

At de åbne landområder 
skal styrkes som værdifulde 
landskabelige og rekreative 
ressourcer i storbyregionen.

At byområder og den grønne 
struktur udvikles parallelt og 
at grænsen mellem by og 
land opretholdes.

At landområdet bevares 
som et overvejende dyrket 
landbrugslandskab, der også 
har stor rekreativ oplevelses-
værdi.

Mål og retningslinjer

Figur 3.1.1: Kystkiler og grønne 
kiler, jf. Fingerplan 2007.
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Lovgrundlag og baggrunds-
materiale

-  Lov om planlægning, lovbe-
 kendtgørelse nr. 937 af 24.  
 september 2009

-  Plejeplan for Ramsødalen,  
 Roskilde Amt 2001

Udpegning
Retningslinjer og arealudpegning 
for den grønne struktur er over-
ført uændret fra Kommuneplan 
2009-2021. 

Den nordøstlige del af Solrød 
Kommune med Trylleskoven, 
Karlstrup-Engstrup Moser, Fire-
mileskoven, Karlstrup Landsby 
og Karlstrup Golfcenter indgår 
i hovedstadsregionens grønne 
struktur: Den nye grønne ring (4. 

Området er sammen med Jersie 
Mose-området desuden udpeget 
som kystkiler i den grønne struk-
tur. 

Kystkilen ved Trylleskoven og 
Karlstrup-Solrød-området er end-

Ramsødalen (Roskilde Amt 2001), 
der indeholder plan for natur-
genopretning, stiadgang m.m. 
Delprojekter, der går på tværs af 
kommunegrænsen her, skal reali-
seres i samarbejde med Greve 
kommune.

Landområdets afgrænsning

den del af kommunen, der ikke 
er udlagt til byområde. Det åbne 
land ligger overvejende i land-
zone. Landområdet omfatter 
blandt andet landsbyer og mindre 
bebyggelser samt nødvendige 

-
kationsanlæg i landzone.

Landområdet i Solrød Kommune

Den grønne struktur
Landområdet opfattes som en 
værdifuld kontrast til byområder-
ne på grund af den åbne karakter. 
Målet er derfor at fastholde en 
klar afgrænsning mellem by og 
land.

Kystkilerne nord og syd for 
Strandområdet er udpeget som 
regionale friluftsområder. Kilerne 
skal friholdes for yderligere by-
vækst. Rettigheder i henhold til 
gældende lokalplaner, fredninger 
m.m. er dog fortsat gældende.

Landskabs-, natur- og kultur-
værdier
Det åbne lands landskabs-, natur- 
og kulturværdier giver muligheder 
for rekreative oplevelser i form 
af smukke landskaber, rig natur 
og spændende kulturhistorie. 
Kommuneplanen skal fastsætte 
retningslinjer for varetagelse af 
naturbeskyttelsesinteresser og 
bevaringsværdier i det åbne land.

Landsbyer
Byrådet har i 2008 vedtaget be-
varende lokalplaner for kommu-
nens 5 landsbyer, der fastsætter 
bestemmelser for afgrænsning 
mod det åbne land, byggemulig-
heder og bygningsbevaring.

Jordbrugsparceller kan ikke 
udpeges i Solrød Kommune.
Ifølge Fingerplan 2007, § 19, stk. 
4, må der ikke udlægges nye jord-
brugsparceller (landbrugsejen-
domme) i det øvrige hovedstads-
område, som også dækker Solrød 
Kommune.

Byggeri, anlæg og ændret 
anvendelse
Byggeri, anlæg og ændret areal-
anvendelse i det åbne land kræv-
er overensstemmelse med gæld-
ende: 

landsplandirektiv
regionale udviklingsplaner 
vand- og naturplaner
kommune- og lokalplaner

3.1 Regionale sammenhænge i det åbne land
Redegørelse

Figur 3.1.2: Landbrug, natur og 
rekreative interesser side om side 
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Derudover kan byggeri, anlæg og 
anden anvendelse i visse tilfælde 
kræve landzonetilladelse efter 
Planloven eller tilladelse efter 
anden lovgivning, eksempelvis 
Naturbeskyttelsesloven, Skovloven 
og Landbrugsloven.

Kystområder
Kyststrækningen i kommunen er 
omfattet af strandbeskyttelse, jf. 
Naturbeskyttelsesloven. 
Nye byarealer i kystnærhedszonen 
er kun muligt med en planmæssig 
begrundelse i ganske særlige
tilfælde, hvis en placering af areal-
erne uden for zonen ikke er geo-

i forhold til herlighedsværdier i 
kystnærhedszonen kan ikke ac-
cepteres som planlægningsmæssig 
begrundelse.

Tekniske anlæg kan kun placeres 
med en funktionel begrundelse, 
hvis en kystnær placering er på-
krævet, eller hvor placering uden 
for kystnærhedszonen vil medføre 
uforholdsmæssige samfunds-
økonomiske omkostninger.

anvendelse
Et attraktivt landskab er et land-
skab med et godt miljø, natur og 
rekreative muligheder. At værne 
om landskabsværdierne er et 
fælles ansvar, og opgaven er at 
forene de mange interesser i land-
området, blandt andet gennem 

mulighed for både produktion, 
naturbevaring og rekreation.

Ud over byudvikling er det især 
strukturudviklingen i landbrug og 
skovbrug, der præger landskabet. 
Landområdet skal overvejende 
fastholdes som åbent, dyrket 
landbrugslandskab, og landbrugs-
arealerne skal forvaltes under 

hensyntagen til miljø, natur og 
rekreation. Der er behov for en 
landbrugsdrift og en naturpleje, 
der sigter mod at fastholde natur-
typerne i det åbne land (enge, 
overdrev, moser), at forhindre at 
de gror til og skabe adgang til de 
spændende naturområder.

Rekreativt har skove og strande 
stor betydning, især på grund af 
tilgængeligheden. Adgangs-
mulighederne kan herudover 
søges udbygget til de øvrige 
natur- og kulturværdier (vandløb, 
vandhuller, gravhøje m.m.) i det 
åbne land.

Figur 3.1.3: Den gamle mølle i 
Solrød Landsby er bevaret og 
omdannet til boliger.

Figur 3.1.4: Byggeri langs kysten 
skal respektere strandbeskyt-
telsen.
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Landskab - natur - kultur 
3.2 Beskyttelsesområder for landskabs-, natur- 

Retningslinje 3.2.1, Ændret tilstand og arealanvendelse:
Inden for de udpegede beskyttelsesområder må tilstanden eller areal-
anvendelsen af særligt værdifulde sammenhængende helheder eller 
enkeltelementer ikke ændres, hvis det forringer deres værdi eller mu-
ligheden for at styrke eller genoprette deres værdi. Ændringer kan dog 
ske som led i forbedring af områdernes landskabs-, natur- og kultur-
værdier eller i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning 
eller en lokalplan.

Retningslinje 3.2.2, Særlige samfundsmæssige hensyn:
Tilstanden og arealanvendelsen i beskyttelsesområderne må kun æn-
dres, såfremt det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige 
hensyn, og såfremt det ud fra en konkret vurdering kan ske uden at 
tilsidesætte de særligt værdifulde interesseområder.

Retningslinje 3.2.3, Byggeri og anlæg:
Inden for beskyttelsesområderne må der som hovedregel ikke planlæg-
ges eller gennemføres byggeri og anlæg ud over det, der er erhvervs-
mæssigt nødvendigt for drift af landbrug og skovbrug eller inddrages 

-
ninger og anlæg skal i så fald placeres og udformes med hensyntagen 
til bevaring, beskyttelse samt eventuelle muligheder for forbedring af 
værdier i områderne - desuden skal ny bebyggelse placeres i tilknyt-
ning til eksisterende bebyggelse.

Retningslinje 3.2.4, Adgangsregler:
Inden for beskyttelsesområder skal der generelt tilstræbes størst mulig 
adgang og mulighed for oplevelse og forståelse af landskabs-, natur- 
og kulturværdier. Almen adgang kan dog begrænses inden for særligt 
sårbare områder. I forbindelse med etablering af intensivt dyrehold i 
beskyttelsesområder, der kræver VVM-redegørelse, skal der foretages
en konkret vurdering af konsekvenserne for landskabs-, natur- og 
kulturværdierne. Det skal ved den konkrete afgørelse sikres, at det på-
gældende anlæg ikke er til gene for oplevelsen af områdernes særlige 
værdier.

Retningslinje 3.2.5, Internationale naturbeskyttelsesområder:
Inden for de udpegede internationale naturbeskyttelsesområder (fug-
lebeskyttelsesområder, habitatområder og Ramsarområder) fastsætter 
bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 (habitatbekendtgørelsen) for-
skrifter for at sikre, at forbudet mod at beskadige eller ødelægge yngle- 
og rasteområder for dyrearter og den strenge beskyttelse af plantearter 
i henhold til direktivets artikel 12 og artikel 13 efterkommes.

Se redegørelsen, afsnit 3.6, vedrørende den detaljerede administration 
inden for internationale beskyttelsesområder.

Retningslinje 3.2.6, Spredningskorridorer
Spredningskorridorer skal arealmæssigt fastholdes som ubrudte bånd 
gennem landskabet, og den biologiske værdi må ikke forringes, uden 
at der sikres kompenserende foranstaltninger. Spredningsmulighederne 
for dyr og planter skal søges forbedret ved en sammenkædning af na-
turtyper og udyrkede arealer i landskabet, samt ved etablering af nye 
naturområder og forbedring af eksisterende.

Byrådets mål:

Målet er at beskytte, styrke 
og pleje områder, der rum-
mer væsentlige værdier 
knyttet til landskab, geologi, 
kulturhistorie, kerneområder 
og spredningskorridorer for 
planter og dyr og lavbunds-
arealer i det åbne land. 
Områdernes beskyttelse skal 
bidrage til en bæredygtig 
udvikling til gavn for region-
ens naturgrundlag og for 
befolkningens oplevelsesmu-
ligheder og for forskning og 
undervisning. 

Der henvises endvidere til de 
efterfølgende redegørelser 
vedrørende: 

 beskyttelsesinteresse 
 (landskab, geologi, 
 kulturhistorie, biologi og 
 lavbundsarealer), de 
 enkelte beskyttelsesinter-

 nition af interesserne (hel-
 heder og enkeltelementer) 
 samt hvilke typer af ind-
 greb de forskellige interes-
 ser er sårbare over for. 

 forstås ved væsentlige 
 samfundsmæssige interes-
 ser. 

 nationale, biologiske 
 naturbeskyttelsesområd-
 er (Natura 2000-områder, 
 Ramsarområder, EF-fugle-
 beskyttelsesområder).

og kulturværdier 
Mål og retningslinjer
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Der henvises endvidere til de 
efterfølgende redegørelser 
vedrørende: 

 værdige elementer i det 
 åbne land (enkeltelement- 
 er), uden for de udpegede 
 interesseområder 

 omgivelser i forbindelse 
 med kulturhistoriske inter-
 esser.

Figur 3.2.1: Oversigtskort over 
beskyttelsesområder for land-
skabs-, natur- og kulturværdier.

Retningslinje 3.2.7: Lavbundsarealer
På lavbundsarealer skal byggeri og anlæg så vidt muligt undgås. Even-
tuelt nødvendigt byggeri og anlæg skal udformes, så det ikke forhind-
rer, at et lavbundsareal i fremtiden kan genetableres som vådområde 
eller eng, jf. retningslinjerne for landbrug.

Retningslinje 3.2.8, Naturen udenfor beskyttelsesområderne:
I det åbne land – uden for beskyttelsesområderne – skal naturområder 
og små naturelementer samt landskabelige og kulturhistoriske helhed-
er i videst muligt omfang bevares. Det skal generelt være muligt at 
etablere ny natur.

Retningslinje 3.2.9, Kirkeomgivelser:
Inden for de afgrænsede kirkeomgivelser må byggeri, anlæg og skov-
plantning kun gennemføres, hvis det ikke forringer oplevelsen af sam-
spillet mellem kirke og landskab eller landsbymiljø.

Retningslinje 3.2.10, Udpegede særlige landsbyer:
I de udpegede særlige landsbyer skal karakteristiske træk tilstræbes 
bevaret, og byggeri og anlæg skal ske på baggrund af en lokalplan. 
Lokalplanlægningen har til formål at bevare landsbyen og tage hensyn 
til kulturhistoriske, landskabelige og andre naturmæssige træk i den 

Retningslinje 3.2.11, Kommunens forpligtigelse til at varetage 
naturbeskyttelsesinteresser:
Kommunen skal arbejde for at varetage naturbeskyttelsesinteresserne, 
herunder beliggenheden af naturområder med særlige 
beskyttelsesinteresser, økologiske forbindelser samt potentielle 
naturområder og potentielle økologiske forbindelser, jf. Planlovens § 11 
a stk. 14.

Karlstrup
Strand

Solrød Strand

Jersie Strand

Karlstrup

Solrød

Kr. Skensved

Naurbjerg

Gl. Havdrup

Jersie

Havdrup

Beskyttelsesområder for landskabs-, natur- og kulturværdier 

Geologiske enkeltlokaliteter

Særlige landsbyer

Beskyttelsesområder landskab, natur og kultur
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Lovgrundlag og baggrunds-
materiale

-  Planlovens § 1 stk. 2 og 3 
 (hovedformål) samt § 11a nr. 
 13, 14, 15, 16 og 17.

Udpegning
Retningslinjer og arealudpegning-
er er overført uændret fra Kom-
muneplan 2009-2021.

Beskyttelsesværdierne omfatter 
landskabelige, geologiske, biologi-
ske og kulturhistoriske interesser 
i det åbne land samt lavbunds-
arealer, der kan genoprettes til 
naturområder.

Retningslinjerne skal sikre, at 
disse værdier i landskabet ikke 
forringes. Det vil sige, at det skal 
vurderes, om et konkret indgreb 
i form af bebyggelse, anlæg eller 
ændret anvendelse forringer de 
konkrete værdier i et område.

Tidligere var der i bevaringssam-
menhænge mest fokus på de 
enkelte landskabs- og naturele-
menter som f.eks. en strandeng, 
bevaringsværdige enkeltbygninger 
og fortidsminder som gravhøje. 
Nu er interessen i stigende grad 
rettet mod at tage hensyn til 
større sammenhængende om-
råder med bevaringsværdier – 
”sammenhængende helheder” - i 
forbindelse med udviklingen - ek-
sempelvis en landsby med omlig-
gende dyrkningsarealer og land-

skabstræk, markskel, vejforløb, 
der tilsammen udgør en helhed. 
Enkeltelementerne er dog fortsat 

åbne land - de såkaldte § 3-
områder: søer, vandløb, heder, 
moser, ferske enge, strandenge 
og overdrev, som er omfattet af 
Naturbeskyttelseslovens bestem-

jorddiger, der er omfattet af Muse-
umsloven.

Værdierne skal sikres i admi-
nistrationen og planlægningen
I forbindelse med planlægning og 
administration af det åbne land vil 
Byrådet tage vare på de særlige 
beskyttelsesinteresser samt om-
givelserne, hvorfra de kan oplev-

skal vurderes, om den påtænkte 
ændring er forenelig med de 
særlige værdier, og om der i den 
forbindelse skal tages hensyn 
ved placering og udformning af 
bebyggelse, anlæg eller lignende. 
Offentlighedens mulighed for at få 
adgang til værdierne skal ligeledes 
vurderes, hvor dette er aktuelt.

I Planlovens § 11 a stk. 14 er det 
fastsat, at beskyttelsesinteres-
serne blandt andet skal vare-
tages ved udpegning af poten-
tielle naturområder og potentielle 
økologiske forbindelser. Det vil 
typisk være områder, der rummer 
muligheder for - gennem eksten-
sivering af driften - at udvikle sig i 
økologisk sammenhængende na-

turområder. Formålet er, at sikre 
spredningsmuligheder mellem 
naturområderne, som grundlag 
for stabile bestande af vilde dyr og 
planter.

Muligheden for at ændre tilstand-
en og arealanvendelsen inden for 
beskyttelsesområderne forudsæt-
ter, at der er tale om ”væsent-
lige samfundsmæssige hensyn”, 
det vil sige, at ændringerne skal 
begrundes som nødvendige ud fra 
almene interesser og samfunds-
mæssige behov og tilgodese både 
lokale og overordnede almene 
hensyn. Eksempelvis kan det 
omhandle gennemførelse af en 
overordnet vej eller jernbane.

Det betyder, at der ikke inden for 
beskyttelsesområder alene ud fra 
et privat ønske kan gives tilladelse 
til f.eks. rekreative anlæg (eks. 
golfbane, campingplads) eller 
placeres ren jord på landbrugs-
arealer.

samfundsmæssige hensyn, som 
vil forringe det konkrete beskyttel-
sesområde, må der foretages en 
afvejning (i et kommuneplantillæg 

resulterer i en prioritering af an-
lægget frem for beskyttelsesinter-
esserne, kan der ske ændringer.

Anlæg eller ændringer, som kan 
medføre miljøgener på et område 

3.2 Beskyttelsesområder for landskabs-, natur- 
og kulturværdier 
Redegørelse

Landskab - natur - kultur 
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og forringe oplevelsen af værdi-
erne, kræver VVM-vurdering og 
miljøgodkendelse. Retningslinjen 
herom medfører ikke et totalt 
forbud overalt, men at der skal 
foretages en konkret vurdering af 
genevirkningerne i hvert enkelt 
tilfælde.

-
ningskendelser, lokalplaner m.m., 
er disse fortsat grundlag for ad-
ministrationen. Kun hvor ændring-
en går ud over disse rammer, skal 
der foretages en kommuneplan-
mæssig vurdering.
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Lovgrundlag og baggrunds-
materiale

-  Planloven, lov nr. 937 af 24. 
 september 2009 § 11a stk. 1, 
 nr. 16.

Udpegning
Retningslinjer og arealafgræns-
ninger er overført uændret fra 
Regionplan 2005.
Den nordlige del af kommunen 

området, Karlstrup-Engstrup 

Moser, Trylleskovsområdet og  
Staunings Ø er udpeget som om-
råder med landskabelige værdier. 

Solrød Kommune er en del af 

istisk ved den åbne, svagt bølgede 
landbrugsslette, præget af mange 
store landsbyer, fritliggende gårde 
og husmandssteder. Området er 
skovfattigt, og den grønne struk-
tur udgøres fortrinsvis af levende 
hegn og småbevoksninger. Flere 

Figur 3.3.1: Oversigtskort over 
områder med landskabelige 
værdier.

af kirkerne ligger frit og danner 
pejlemærker i landskabet.

De landskabelige interesser er 
landskabet, som det umiddelbart 
kan ses og opleves. Nogle land-

elementer: søer, skove, bak-
ker, levende hegn (eksempelvis 
Karlstrup-området). 

Andre steder kan det være et 
dominerende landskabselement, 

Landskab - natur - kultur 
3.3 Landskab - Uddybende redegørelse

Karlstrup
Strand

Solrød Strand

Jeersie Strand

Karlstrruppru

SolrødSolrød

Kr. Skensvedke

Naurbjergg

Gl. HavdrupH

Jersiee

upHavdrupup

Landskabbbkabkaa

Område med landskabelige værdier
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som giver området identitet og 
skaber landskabsoplevelsen, ek-
sempelvis de store moseområd-
er Karlstrup-Engstrup Moser og 

mange små natur- og kultur-
elementer i landbrugslandet 
(skov, sø, overdrev, hede, grav-
høj, sten- og jorddiger mv.), som 
giver landskabet variation og 
værdi.

Sårbarhed
De landskabelige interesseområd-
er er sårbare over for indgreb, 
som afgørende ændrer land-

landskab er især sårbart overfor 
anlæg, der rager op over de ka-
rakteristiske landsbyer og kirker 
og forstyrrer egnens landbrugs-
præg. Bymæssig bebyggelse, 
større erhvervsbebyggelse, større 
fritidsanlæg og tekniske anlæg 
samt store skilte og belysningsan-
læg virker visuelt dominerende og 
medvirker til at ændre landskabs-
billedet.

Landsbyerne med omgivelser er 
især sårbare over for ændringer 
i bebyggelsesstruktur og vejfør-
inger samt ændringer i beplant-
ningsmønstret.
Som hovedregel må der kun 
placeres byggeri og anlæg i 
landskabet, som er erhvervsmæs-
sigt nødvendigt for landbrug og 
skovbrugserhverv, eller som ikke 
slører eller forringer de landskab-
elige værdier.

Landskabsanalyse
Solrød Kommune har i samar-
bejde med Greve Kommune fået 
udarbejdet en Landskabsanalyse, 
som danner grundlag for en præ-
cisering og detaljering af de vær-
difulde landskaber i kommunen.

Figur 3.3.3: Bebyggelsesstruktur 

skal bevares.

Figur 3.3.2: Landbrugslandet er 
meget frugtbar agerjord med 
stor variation - her syd for Gl. 
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Lovgrundlag og baggrunds-
materiale

-  Lov om planlægning, lovbe-
 kendtgørelse nr. 937 af 24. 
 september 2009, § 11a stk. 1, 
 nr. 17.

Udpegning
Retningslinjer og arealafgræns-
ninger er overført uændret fra 
Kommuneplan 2009-2021.

Karlstrup Kalkgrav samt en mind-
re grus-/kalkgrav nord for Sken-
sved Å er udpeget som geologiske 
interesseområder i kommunen.

Figur 3.4.2: Oversigtskort over 
geologiske interesseområder.

Karlstrup
Strand

Solrød Strand

Jersie Strand

Karlstrup

Solrød

Kr. Skensved

Naurbjerg

Gl. Havdrup

Jersie

Havdrup

Geologi

Figur 3.4.1: Karlstrup Kalkgrav er 
en spændende geologisk lokalitet.

Enkeltlokalitet af geologisk interesse

Øvrigt geologisk interesseområde

Nationalt geologisk interesseområde

Landskab - natur - kultur 
3.4 Geologi - Uddybende redegørelse
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Lovgrundlag og baggrunds-
materiale

Planloven, lov nr. 813 af 21.  
 juni 2007 § 11a stk. 1, nr. 15.

- ”Landskabsanalyse & Grøn Blå  
 Struktur”, Greve-Solrød kom-
 muner, 2011 

- ”Kulturmiljøer 2”, Kulturhisto- 
 risk redegørelse Roskilde amt  
 2000.

- ”Kulturmiljøer 3”, Kulturhisto- 
 risk redegørelse Roskilde amt  
 2003.

- ”Kirkeomgivelser, registrering  
 af kirkernes omgivelser i Ros- 
 kilde Amt” 2000.

- ”Det kulturhistoriske central- 
 register” på Kulturarvstyrel- 
 sens hjemmeside:  
 www.dkonline.dk.  

Udpegning
Retningslinjer og arealafgræns-
ninger er stort set overført uænd-
ret fra sidste kommuneplan. Dog 
er der tilføjet 2 karakterområder 
fra landskabsanalysen. Det er 
området omkring Jersie Landsby 
samt et mindre område ved Tyk-
mosevej. 

Der er udpeget områder med kul-
turhistoriske værdier i kystkilerne, 
Karlstrup-området og mellem 
Solrød Landsby og Solrød Strand, 
herunder en koncentration af 
bronzealderhøje, Solrødhøjene.

Karlstrup-området er udpeget 
som særligt bevaringsværdigt 
kulturmiljø, herunder den gamle 
del af landsbykernen og de nære 
jorder samt Karlstrup Kalkgrav og 
Karlstrup-Engstrup Mose.

landsbykernen i Jersie, Kirke 
Skensveds landsbykerne og 
nærmeste jorder samt stationsby-

-
drup er endvidere udpeget som 
”bevaringsværdige kulturmiljøer”. 
Endelig er dele af Jersie-, Kirke 
Skensved- og Ulvemose Ejerlav 
udpeget som ”øvrige kulturmiljø-
er”.

-
sie og Kirke Skensved er udpeget 
som ”særlige landsbyer” og Solrød 
som ”øvrig landsby”.

Kirkeomgivelser er udpeget om-
-

strup- og Kirke Skensved kirker, 
som følge af kirkernes fjernvirk-
ning på omgivelserne. Desuden 
gælder Naturbeskyttelseslovens 
bestemmelser om højdebygge-
linjer for kirkeomgivelserne.

-
menter uden for de udpegede
interesseområder, som har kultur-
historisk værdi og som bør bevar-
es - herunder velbevaret bebyg-
gelse, oprindelige vejforløb,
karakteristisk beplantning og 
naturtyper.

Værdierne

ud fra de kulturhistoriske spor, der 
kan ses i landskabet fra oldtiden
og nyere tid - eksempelvis grav-

høje, kirker og landsbyer. De 
senere år er der desuden kommet 
øget opmærksomhed på kultur-
historiske helheder i landskab-
et – de såkaldte kulturmiljøer. 
Kulturmiljøerne afspejler træk af 
den udvikling, der er foregået, 
eksempelvis Karlstrup Landsby, 
hvor veje, markskel og levende 
hegn omkring byen markerer 
den landbrugsstruktur, som er et 
resultat af udskiftningen inden for 
landbruget i forrige århundrede. 
Alle landsbyer med nærmeste 
omgivelser udgør en vigtig del 
af kommunens kulturarv. Selve 
landsbyerne er sikret gennem 
bevarende lokalplaner. 

De 2 nye områder er karakter-

udskiftningsmønstre, der sammen 
skaber samlede bebyggelser med 

-
ningsmønstrene kan stadig for-
nemmes i bebyggelsesmønstret 
og markinddelingen.

Jersie Landsby er kendetegnet 
ved at være stjerneudskiftet. 
Denne struktur med markindde-
lingen, de levende hegn i skel og 
vejstrukturen udgør tilsammen 
et kulturhistorisk træk, der bør 
bevares.

Figur 3.5.1: Gravhøjene ved Sol-
rød ligger på række og antages 
for at følge en af bronzealderens 
vejføringer.

3.5 Kulturhistorie - Uddybende redegørelse
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Figur 3.5.2: Oversigt-
skort, svarende til ret-
ningslinjekort nr. 4.1.4 fra 
Regionplan 2005.

Kulturhistorie

Karlstrup
Strand

Solrød Strand

Jersie Strand

Karlstrup

Solrød

Kr. Skensved

Naurbjerg

Gl. Havdrup

Jersie

Havdrup

Et mindre område nord for Tyk-
mosevej er kendetegnet ved at 
være kamudskiftet, hvor bebyg-
gelsen er let tilbagetrukket langs 
den ene side af vejen. 
De karaktergivende landskabs-
elementer skal vedligeholdes, og 
nye tiltag skal vurderes i samspil 
med landskabskarakteren.

Kulturarvstyrelsens Centralregist-
er indeholder en oversigt over 
synlige kulturhistoriske spor i 
kommunen med begrundelse for 
udpegningen. Der skal arbejdes 
for at bevare registrerede spor, så 
det er muligt at opleve tidligere 
tiders bosætning, erhverv og leve-
vilkår, herunder sammenhængen 
med naturgrundlaget.

Sårbarhed
Kulturspor fra oldtiden er ofte 
sårbare over for dræning og dyb-
depløjning, da sporene ofte ligger 
under dyrkningslagene. Desuden 

sårbare over for større byggeri og 
anlæg, skovrejsning, terræn-

3.5 Kulturhistorie - Uddybende redegørelse

regulering, fjernelse af hegn og 
skel, ændring af vejforløb m.m.

Særlige hensyn
Inden for de udpegede beskyttel-
sesområder må der som hoved-
regel kun opføres bygninger og 
nye anlæg, der er erhvervsmæs-
sigt nødvendige for driften af 
landbrug og skovbrug, hvis det 
ikke forringer – men derimod har-
monerer med de særlige kultur-
værdier.

Ved placering og udformning af 
nyt byggeri, anlæg m.v., der ikke 
må virke dominerende og bryde 
helheden i landskabet, bør der 

Landsby iøvrigt

Særlig landsby

Særligt bevaringsværdigt kulturmiljø

Kirkeomgivelse

Områder med bevaringsværdige kulturmiljøer

Område med kulturhistoriske værdier

indgå en analyse ud fra de særlige 
og karakteristiske kulturhistoriske
træk, f.eks. bevaringsværdig 
bebyggelse, byggemønster og 
byggetradition, ejendomsstruktur 
og egnstypisk beplantning.
Kulturhistoriske spor og fortids-
minder er beskyttet gennem 
Naturbeskyttelsesloven og Muse-
umsloven, herunder også de ikke 
synlige kulturspor under terræn. 
Kulturmiljøerne er ikke på samme 
måde beskyttet af sektorlovgiv-
ningen.

Landskab - natur - kultur 
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Udpegning
Retningslinjer og arealafgræns-
ninger er overført uændret fra 
Kommuneplan 2009-2021.

De udpegede biologiske interesser 
er Staunings Ø, Jersie Mose og 
områderne langs Skensved Å 
samt del af Ramsødalen med 
Trylleskoven, Karlslunde-Karlstrup 
Mose, Firemileskoven, Karlstrup 

Begge områder går på tværs af 
kommunegrænser til henholdsvis 
Greve, Køge og Roskilde. 
Planlægning og administration af 

Lovgrundlag og baggrunds-
materiale

- Planloven, lov nr. 937 af 24.  
 september 2009, § 11a stk. 1,  
 nr. 14.

- ”Ramsødalen-Karlstrup.  
 Områdeplan for naturforvalt- 
 ning”, Roskilde Amt juni 2001.

- Naturhandleplan 2012-2015  

 Natura 2000-område nr. 150,  
 Fuglebeskyttelsesområde F103

- Naturhandleplan 2012-2015  
 Ølsemagle Strand og  
 Staunings Ø, Natura 2000 

områderne vil som følge heraf 
skulle ske i samarbejde mellem 
kommunerne.

er endvidere udpeget som hen-
holdsvis EF-fuglebeskyttelsesom-
råde og EF-habitatområde, også 
kaldet Natura 2000-områder.

Natura 2000-områderme rummer 
biologiske værdier af regional/
national/international betydning. 
Det er staten, der fastsætter mål 
og retningslinjer for indsatsen i 
naturplanerne, og kommunerne, 

Figur 3.6.1: Oversigtskort, 
svarende til retningslinjekort nr. 
4.1.5 fra Regionplan 2005.
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der udarbejder handleplaner og 
forestår aftaler med lodsejere. 
Områderne er fra 2012-2015 om-
fattet af 1. generation af kommu-
nale handleplaner for de enkelte 
områder. Efter 2015 revideres 
naturplanerne hvert 6. år. 

Naturplanen er bindende for kom-
muneplanlægningen.

Udpegningerne er sket for at sikre 
levesteder og spredningsmulig-
heder for det vilde plante- og 
dyreliv, for at sikre en stor arts-
rigdom (biodiversitet) samt for 
at værne om truede og sårbare 
arter.

Biologiske kerneområder er 
større, sammenhængende om-

forskellige naturtyper, der tilsam-
men danner grundlag for et godt 
udbud af føde og levesteder, og 
dermed sikrer stabile og sammen-
satte plante- og dyresamfund. Ud 
over selve naturtyperne (skov, sø, 
strandeng m.v.) omfatter kerne-
områderne generelt en beskyt-
telseszone på 25 m omkring de 
eksisterende skove og naturtyper 
omfattet af Naturbeskyttelseslov-
ens § 3.

Biologiske spredningskorridorer 
forbinder kerneområderne og 
giver mulighed for, at planter og 
dyr kan spredes gennem dyrkede 
områder. Spredningskorridorer er 
således sammenhængende udyr-
kede ”ledelinjer” gennem ager-
landet, bestående af eksisterende 
små naturtyper (eng, mose, 
småskove, læhegn, vandløb m.v.) 
og andre udyrkede arealer. Nye 
naturtyper kan etableres, hvor 
der er ”huller i korridoren”, for 
at skabe ubrudte forløb gennem 
dyrkningsarealerne.
Naturtyperne inden for spred-
ningskorridorer omfatter generelt 
en beskyttelseszone på 25 m. Der 
er endvidere mulighed for natur-
genopretning og etablering af nye 
levesteder i korridorerne.

Mindre naturområder i det åbne 
land i øvrigt (grøfter, levende 
hegn, sten- og jorddiger, vandhul-
ler, markskel, gravhøje) er ligeled-
es værdifulde at bevare, for at 
sikre bedst mulige levevilkår for 
dyr og planter i agerlandet.

Natura 2000-områderne er om-
fattet af EF-direktiver, som skal 
sikre, at forbudet mod at beskad-
ige eller ødelægge yngle- og 
rasteområder for dyrearter og den 
strenge beskyttelse af plantearter 
efterkommes. Statens Naturplaner 
og de kommunale handleplaner 
for områderne danner administra-
tionsgrundlag herfor.

Sårbarhed
Vilde planter og dyr er sårbare 
overfor, at deres levesteder for-
ringes eller forsvinder. Byudvik-
ling, strukturændringer i land-
bruget, sammenlægning af brug, 
intensiv dyrkning og faldende 
kreaturhold m.m. har haft stor 
betydning for ændring af natur-
tilstanden i det åbne land - f.eks. 
sløjfning af naturtyper som leve-
steder samt tilgroning og dermed 
forringelse af naturværdien. Ud-
ledning af spildevand og kunst-
gødning af marker kan endvidere 
forringe naturforholdene. Endelig
kan rekreativ færdsel virke for-

styrrende, og visse steder kan 
det være nødvendigt at indføre 
adgangsforbud i perioder.

Byudvikling, rekreative anlæg el-
ler tekniske anlæg må derfor ikke 
gennemføres i de udpegede
områder, hvis det bevirker, at 
forholdene forringes, eller at 
naturgenopretning eller etablering 
af nye levesteder dermed forhind-
res. Etablering af dyrepassager 
over større veje, etablering af ny 
natur som erstatning for et øde-
lagt naturområde og lignende kan 
mindske skaderne i forbindelse 
med gennemførelse af anlæg, der 
er samfundsmæssigt nødvendige 
(veje, jernbaner, tekniske anlæg 
og lignende).

Ved indgreb forudsættes det, at 
der foretages en konkret vurder-
ing af de områder, der berøres, 
herunder deres tilstand og kon-
sekvenserne for de berørte areal-
er, planter og dyr).

Ejere af landbrugsarealer bør til-
skyndes til at udnytte tilskudsmu-
ligheder til at gennemføre natur-
forvaltningsprojekter for at for-
bedre leveforholdene for dyr og 
planter - f.eks. forbedring af vand-
huller, skovrejsning og miljøvenlig 
jordbrugsdrift.

Figur 3.6.2: Karlstrup Møllebæk 
indgår i det biologiske interesse-
område ved Karlslunde-Karlstrup 
Moser og Trylleskoven.

3.6 Biologi - Uddybende redegørelse
Landskab - natur - kultur 
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Lovgrundlag og baggrunds-
materiale

- Planloven, lov nr. 937 af 24.  
 september 2009, § 11a, stk.  
 1, nr. 13.

Cirkulære om regionplanlæg- 
 ning og landzoneadministra- 
 tion for lavbundsarealer der  
 er potentielt egnede som  
 vådområder (opfølgning på  
 aftalen om vandmiljøplan II).

Udpegning
Retningslinjer og arealafgræns-
ninger er overført uændret fra 
Kommuneplan 2009-2021.

3.7 Lavbundsarealer - Uddybende redegørelse

Karlstrup-Engstrup Mose og Jersie 
Mose er udpeget som lavbunds-
arealer, der skal kunne genop-
rettes som vådområder. Øvrige 
lavbundsarealer er udpeget i 

Mose, Trylleskov-området samt 
langs Solrød Bæk og Skensved Å. 
Lavbundsarealer i byområder er 
ikke omfattet af retningslinjerne 
og er derfor ikke vist på kortet.

Lavbundsarealer er lavtliggende 
områder, tidligere enge og moser, 
afvandede søer og tørlagte kyst-
strækninger og tidligere fjorde, 
som nu i vidt omfang er opdyrket 
til landbrug.

På lavbundsarealer skal byggeri og 
anlæg så vidt muligt undgås for at 
sikre arealerne som naturarealer 
eller muliggøre naturgenopretning.

Nødvendigt byggeri og anlæg skal 
udformes, så det ikke forhindrer, 
at et lavbundsområde kan gen-
dannes som vådområde eller eng i 
henhold til Vandmiljøplan II og III. 
Såfremt afgrænsning af et lav-
bundsområde, der kan genopret-
tes som vådområde, ændres, skal 
udpegningen arealmæssigt svare 
til den hidtidige udpegning, jf. 
”Oversigt over statslige interesser 
i kommuneplanlægningen 2013”.

Figur 3.7.1: Oversigtskort over 
lavbundsarealer i kommunen.
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Lavbundsareal i øvrigt

Lavbundsareal, der kan genoprettes som vådområde
(Vandmiljø II)
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Landskab - natur - kultur 
3.8 Naturforvaltning - Uddybende redegørelse

Figur 3.8.1: Oversigtskort over 
planlægningsområder for natur-
forvaltning.
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Naturforvaltningsplaner

Figur 3.8.2: Karlstrupområdet 
indeholder gode muligheder for 
formidling af kulturhistoriske 
spor.
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Lovgrundlag og baggrunds-
materiale

Planloven, lov nr. 937 af 24.  
 september 2009.

Naturbeskyttelseslovens kapi- 
 tel 8 om naturforvaltning.

”Ramsødalen-Karlstrup  
 Områdeplan for naturforvalt- 
 ning” Roskilde Amt 2001.

”Kirkeomgivelser i Roskilde  
 Amt” 2000.

”Kulturmiljøer i Roskilde Amt”  
 bind I – III, 2000-2003.

- Naturplan 2012-2015 Gammel  

 område nr. 150, Fuglebeskyt- 
 telsesområde F103

- Naturplan 2012-2015 Ølse- 
 magle Strand og Staunings Ø,  
 Natura 2000 område nr. 147,  

- Naturhandleplan 2012-2015  

 Natura 2000-område nr. 150,  
 Fuglebeskyttelsesområde F103

- Naturhandleplan 2012-2015  
 Ølsemagle Strand og 
 Staunings Ø, Natura 2000 

Udpegning
Arealafgrænsning er overført 
uændret fra Kommuneplan 2009-
2021.

Den nordlige del af kommunens 
åbne land er udpeget som plan-
lægningsområde for naturforvalt-
ning, jf. områdeplan for Ramsø-

med Karlstrup-Engstrup Moser 

og Trylleskoven, Firemileskoven, 
Karlstrup Kalkgrav, Solrød marker 
med fortidsmindeområdet Solrød 

-
strup Kirke og golfbanen samt 

områder. Områdeplanen indehold-
er konkrete forslag til stier, støtte-
punkter, information, naturpleje i 
indsatsområderne samt stiforbind-
elser imellem disse.

Figur 3.8.3: Karlstrupområdet 
indeholder også gode muligheder 
for stiforbindelser.

Solrød Kommune udarbejder løb-
ende plejeplaner for kommunens 
naturområder i dialog og sam-
arbejde mellem de pågældende 
lodsejere, interesseorganisationer 
og kommunen. Plejeplanerne kan 

-
side.



26

Retningslinje 3.9.1, Særligt værdifulde landbrugsområder:
De særligt værdifulde landbrugsområder skal søges opretholdt til 
landbrugsformål. 

Retningslinje 3.9.2, Landbruget i planlægningen:
Når landbrugsarealer inddrages til byformål, tekniske og rekreative 
anlæg m.v. skal der i kommune- og lokalplanlægningen i videst muligt 
omfang tages hensyn til landbrugsmæssige forhold såsom de berørte 
ejendommes arrondering, investeringsniveau og størrelse samt mulig-
hederne for jordfordeling. 

Retningslinje 3.9.3, Afstand til miljøfølsom anvendelse:
Der skal sikres en passende afstand mellem eksisterende landbrug og 
ny miljøfølsom anvendelse som f.eks. boliger og rekreative anlæg, så 

anlæg og af hensyn til landbrugets produktionsvilkår. 

Retningslinje 3.9.4, Særligt følsomme landbrugsområder:
Inden for de Særligt Følsomme Landbrugsområder (SFL-områder) skal 
landbrugsdriften søges ekstensiveret via frivillige aftaler og dertil hør-
ende tilskudsordning til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.

Retningslinje 3.9.5, Lavbundsarealer:
Inden for områder, herunder landbrugspligtige arealer, der er udpeget 
som lavbundsarealer, der kan genoprettes til vådområder, kan der gen-
nemføres undersøgelser, projekter og etablering af vådområder for at 
reducere udvaskning af næringsstoffer til vandmiljøet, jf. Vandmiljøplan 
III. 

I de udpegede områder må der ikke meddeles tilladelse til byggeri, 
anlæg m.m., som forhindrer, at det naturlige vandstandsniveau kan 
genskabes.

Landbrug - skovbrug 
3.9 Landbrug

Byrådets mål er:

At de særligt værdifulde 
landbrugsområder skal søges 
opretholdt til landbrugsfor-
mål og fastholdes som et ho-
vedsageligt landbrugspræg-
et, beboet åbent land.

At natur- og miljøinteresser 
så vidt muligt tilgodeses i 
forbindelse med jordbrugs-
driften.

Mål og retningslinjer 
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Figur 3.9.1: Oversigtskort over 
landbrugsområder.

Karlstrup
Strand

Solrød Strand

Jersie Strand

Karlstrup

Solrød

Kr. Skensved

Naurbjerg

Gl. Havdrup

Jersie

Havdrup

Landbrug

Vandmiljøplan II-områder

Særligt værdifuldt landbrugsområde

Særligt følsomt landbrugsområde
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Lovgrundlag og baggrunds-
materiale

- Planloven, lov nr. 937 af 24.  
 september 2009, § 11a, stk. 1,  
 nr. 10.

- Lov nr. 424 af 10. maj 2011  
 om bl.a. ændring af lov om  
 planlægning.

Landbrugsloven, lovbekendt- 
 gørelse nr. 616 af 1. juni 2010  
 om landbrugsejendomme, § 3,  
 stk. 1.

- Naturbeskyttelsesloven, lov- 
 bekendtgørelse nr. 933 af 24.  
 september 2009.

- Cirkulære nr. 9174 af 19. april  
 2010, § 2, stk. 2, om varetag- 
 else af de jordbrugsmæssige  
 interesser under kommune- og  
 lokalplanlægningen.

- Lov om støtte til udvikling af  
 landdistrikter, lov nr. 338 af 17. 
 maj 2000.

- Lov om miljøgodkendelse m.v.  
 af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 
 20. december 2006

Udpegning
Retningslinjer er stort set overført 
uændret fra sidste kommuneplan. 
Eneste ændring er, at henvisning-
en til Vandmiljøplan II udgår af 
retningslinje 3.9.5.
Arealudpegninger er ligeledes 
overført uændrede til denne 
kommuneplan – dog med reduk-
tion for arealet, der er udlagt til 
biogasanlæg.

Koncentrationen af særligt vær-
difulde landbrugsjorder er størst 
i den sydlige del af regionen, og 
størstedelen af det åbne land 
i kommunen er udpeget som 
særligt, værdifuldt landbrugs-
område. 2/3 af disse områder er 

registreret som Særligt Følsomme 
Landbrugsområder(SFL-områder). 
19 ha anvendes til golfbanen ved 
Karlstrup og 4 ha skal anvendes
til etablering af biogasanlæg ved
Åmarken. Disse arealer skal til-
bageføres til landbrug, hvis golf-
banen eller biogasanlægget ned-
lægges.

Formål med retningslinjerne
Planlægningen skal sikre land-
brugserhvervets udviklingsmulig-
heder og der igennem bevare det 
åbne lands karakter af landbrugs-
land.

Eksisterende, sammenhængende 
landbrugsområder skal så vidt 
muligt bevares og ikke splittes 
op af andre former for areal-
anvendelse. Byudvikling, tekniske 
anlæg, rekreative anlæg m.m. 
bør placeres tæt på eksisterende 
byområder, således at den klare 
grænse mellem by og land bevar-
es. 

Ved planlægning til andre formål 
bør der ske en vurdering af de 
berørte landbrugsejendommes 
arronderingsforhold (strukturen 

-
genhed i forhold til hinanden 
og i forhold til bygninger m.v.), 
investeringsniveau og størrelse, 
således at ejendommene ikke for-
ringes unødigt.

Nødvendige driftsbygninger skal 
så vidt muligt placeres i tilknytning 
til eksisterende bygninger, og det 
anbefales at friholde områder med 
landskabelige værdier for større, 
markante bygninger (jf. retnings-
linje 3.11.13 i afsnittet om byggeri 
i det åbne land).

Særligt værdifulde landbrugs-
områder
De særligt værdifulde landbrugs-
jorder er udpeget på baggrund af 
jordens dyrkningsværdi (bonitet) 

Landbrug - skovbrug 
3.9 Landbrug

Figur 3.9.2: Der kan opnås 
tilskud til miljøvenlig drift af sær-
ligt følsomme landbrugsområder 

Redegørelse
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samt jordens beliggenhed. Jorder, 
som på grund af beliggenheden er 
pålagt restriktioner, udpeges ikke 
som særligt værdifulde.

SFL-områder
De særligt følsomme landbrugs-

3.9.1 på side 27 i dette hæfte) 
og udpeges af kommunen for at 
beskytte grundvand, vandmiljø og 
naturinteresser. 

Inden for SFL-områder kan der 
ydes statsligt tilskud til miljøven-
lig drift af græs- og naturarealer, 
ekstensivt dyrkede randzoner og 
andre miljøbetingede tilskud. 

VVM af husdyrbrug
Ifølge VVM-reglerne i Planloven 
(Vurdering af Virkninger på Mil-
jøet) har en landmand pligt til at 
anmelde enhver etablering eller 
udvidelse af eget anlæg i intensiv 
husdyravl. Formålet er først og 
fremmest at sikre, at omgivelser-
ne (mennesker og landskab) ikke 
generes af ammoniakfordampning 
fra stalde og gyllebeholdere eller 
spredning af husdyrgødning på 
markerne. 

Landbruget i Solrød
Solrød Kommune er den kom-
mune i Region Sjælland, som har 
færrest dyr pr. ha. jord. Vi har 
ingen store dyrebedrifter og kun 
ca. 11 landbrug, som har over 3 
dyreenheder (DE)1. Til sammen-
ligning var der i 2004 registreret 
18 landbrug, som havde mere 
end 3 DE. 

Derudover har kommunen regist-
reret 17 landbrug på under 3 DE, 

end de 17, da der ikke er nogen 
krav om at dyrehold under 3 DE 
skal anmeldes til kommunen.

Figur 3.9.3: Samtidig med den 
landbrugsmæssige drift har 
landbruget en vigtig rolle som 
forvalter af det åbne lands be-
skyttelsesværdier.

Der kan ifølge husdyrloven ikke 
placeres store husdyrbrug (over 
500 DE) i Natura 2000-områder 
eller i nitratfølsomme områder (af 

-
området i kommunen er udpeget 
som område med særlige drikke-
vandsinteresser (OSD), heraf er 
en del af området dårligt beskyt-
tet mod nitratudvaskning og er 
derfor også udpeget som nitrat-
følsomt indvindingsområde (se 

Kommunen ser det endvidere 
ikke hensigtmæssigt at placere 
store husdyrbrug inden for en af-
stand af 1.000 m fra henholdsvis 
byzone og landsbyer. 

Sammenholdes hensynet til drik-
kevandsinteresserne med oven-
nævnte afstandskrav, beskyttel-
sesinteresserne i øvrigt samt det, 

at et stort areal i kommunen er 
udlagt til transportkorridor, er der 
umiddelbart ikke et grundlag for 
at udpege arealer til store husdyr-
brug i kommunen.

husdyrproduktionen i kommunen 
generelt er beskeden (knapt 400 
DE i alt, hvilket ikke en gang svar-
er til et stort husdyrbrug).

Jordbrugsanalyse for Solrød
Den seneste analyse af jordbrugs-
erhvervene i Solrød Kommune er 
udarbejdet af Statsforvaltningen i 
2009. 

Ejendomsstørrelser, arealfor-
deling og jordbundstyper
Ifølge denne rummer kommunen 
godt 90 landbrugsejendomme 
over 2 ha (hektarer), og der er 

1 1 dyreenhed (DE) svarer f.eks. til 2,3 heste med en vægt på mellem 500-700 kg eller 0,85 malkekøer (tung  
 race uden opdræt) eller 35 slagtesvin fra 30-102 kg eller 167 høns til ægproduktion eller 7 moderfår med lam.
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Afgrøder
Korn (vårkorn og vinterkorn) 
udgør langt den største post af 
afgrøderne i kommunen (60 %). 
Dertil kommer frøgræs (14 %), 
grovfoder (11 %), oliefrø, bælg-
planter, sukkerroer og andet. 

bedrifter (planteavl) og hertil 
kommer desuden en række be-
drifter med specialafgrøder, såsom 
juletræer, frugttræer/frugtbuske, 
frilandsgrøntsager og lidt vækst-
husafgrøder.

I kommunen er der 15 bedrifter 
med husdyrhold på godt 800 ha – 

-
dyrproduktionen er beskeden og 
ud af de knapt 400 DE, der i alt er 
i kommunen, udgør 47 % svin og 
34 % kvæg.

svinebrug over 120 DE. Vi er, 
siden analysen blev gennemført 
i 2009, blevet bekendte med, at 
størrelsen på denne bedrift nær-
mest er halveret.
Der er hverken kvægbrug, fjer-
kræbrug eller pelsdyrfarme på 
over 75 DE i kommunen.

Udvikling i bedriftsstruktur
Analysen sammenholder antallet
af bedrifter i 2006 med tal fra 
2001 (kun for bedrifter over 5 ha). 
Generelt spores en let tilbage-
gang samlet set – hovedsageligt 
i størrelsesordenen 0-5 %. Vi har 
ingen tilbagegang større end 15 
% samlet set.

Antallet af plante- og svineavls-
bedrifter er let stigende, hvor 
antallet af kvægavlsbedrifter 
oplever en let tilbagegang (eller 
stagnering). Antallet af dyre- 
enheder (DE) er markant faldet 

ingen over 200 ha. Den gennem-
snitlige størrelse ligger på 23, 2 
ha pr. ejendom, og det samlede 
landbrugsareal udgør ca. 2.100 
ha (ejendomme på under 2 ha er 
ikke medtaget i analysen).

Kommunens jordbund består pri-
mært af lerjord. Der forekommer 
dog også lerholdig sand (primært 
langs kysten) samt organisk jord.

Bedriftsstørrelser, arealudnyt-
telse og produktionsværdi
Der findes 53 bedrifter 
i kommunen, og den 
gennemsnitlige bedriftsstørrelse 
er på 48,2 ha (en bedrift 
kan bestå af en eller flere 
landbrugsejendomme, samt 
arealer uden landbrugspligt 
og tilforpagtede arealer).
Kommunens samlede areal, 
der udnyttes af bedrifter over 
2 ha, udgør 2.350 ha (ud af 
kommunens samlede landområde 
på 3.146 ha) – heraf udnyttes 
kun 15 % af bedrifter under 30 
ha.

89 % af kommunens 
jordbrugsareal udnyttes af 
planteavlsbedrifter, 7 % af 
svineavlsbedrifter og de 
resterende 4 % hovedsageligt af 
kvægavlsbedrifter.

I kommunen udgør bedrifter med 
en produktionsværdi på 500.000 
kr. og opefter ca. halvdelen af be-
drifterne – med en tendens til at 

kr. Ud af de tilbageværende 
bedrifter, fordeler bedrifter med 
en produktionsværdi på hen-
holdsvis 50.000-250.000 kr. og 
250.000-500.000 kr. nogenlunde 
lige og udgør tilsammen ca. 40-50 
%. Den sidste og overvejende 
mindste del udgøres af bedrifter 
med en produktionsværdi under 
50.000 kr.

Landbrug - skovbrug 
3.9 Landbrug

Redegørelse

for svineavl, hvor kvægavl oplever 
en lille stigning i antal DE.

Ser vi på de forskellige bedrifts-
typers arealforbrug, ser vi at 
svineavl oplever en forøgelse i 
hele kommunen. Kvægavlen op-
lever samlet set en nedgang (med 
en stigning i den vestlige del af 
kommunen og et fald i den østlige 
del).

Planteavlen oplever derimod en 
markant forøgelse af areal-
forbruget udelukkende i den 
sydøstlige del af kommunen. Til 
gengæld oplever planteavlen en 
nedgang, både i den nordlige og 
vestlige del af kommunen.
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Landbrug - skovbrug 
3.10 Skovrejsning

Mål og retningslinjer

Retningslinje 3.10.1:
Udpegede skovrejsningsområder (positivområder) ønskes tilplantet 
med skov.

Retningslinje 3.10.2:
Inden for områder, hvor skovrejsning er uønsket (negativområder), må 
der ikke plantes skov.

Retningslinje 3.10.3:
Inden for de øvrige landområder (neutralområder) kan der plantes 
skov.

Byrådets mål er:

At udpege områder til skov-
rejsning med det formål at 
fremme biodiversiteten og 
spredningsmulighederne for 
det vilde plante- og dyreliv 
samt øge mulighederne for 
friluftsliv omkring byområd-
erne. Samtidigt kan skov-
områderne medvirke til at 
sikre grundvands- og drikke-
vandsressourcer.

At områder, der rummer 
landskabelige, geologiske, 
kulturhistoriske og biologiske 
værdier, der ikke er forene-
lige med skovrejsning, skal 
friholdes for skovtilplantning.

Figur 3.10.1: Oversigtskort over 
skovrejsning.

Skovrejsning

Karlstrup
Strand

Solrød Strand

Jersie Strand

Karlstrup

Solrød

Kr. Skensved

Naurbjerg

Gl. Havdrup

Jersie

Havdrup

Eksisterende skov

Skovrejsningsområde

Område hvor skovrejsning er uønsket
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3.10 Skovrejsning
Redegørelse

Lovgrundlag og baggrunds-
materiale

Planloven, lov nr. 937 af 24.  
 september 2009 § 11a stk. 1,  
 nr. 12.

- ”Landskabsanalyse & Grøn Blå  
 Struktur”, Greve-Solrød kom-
 muner, 2011 

Skovloven, lov nr. 953 af 9.  
 juni 2004.

”Planlægning for skovrejsning”, 
 vejledning til amternes plan- 
 lægning, Skov- og Naturstyrel- 
 sen og Landsplanafdelingen,  
 1999.

Regionplantillæg til Regionplan  
 1989 for Roskilde Amt om  
 skovrejsning.

”Vejledning om tilskud til privat 
 skovrejsning”, Skov- og Natur- 
 styrelsen 2003.

Udpegning
Retningslinjer for skovrejsning er 
overført uændret fra Kommune-
plan 2009-2021. 

Arealudpegninger er tilpasset den 
nye landskabsanalyse, hvor Jersie 
landsby er inddraget som uønsket 
skovrejsningsområde. Dette er for 
at sikre bevaring af den stjerne-
formet udstyknings struktur og 
de særlige visuelle oplevelsesmu-
ligheder, der knytter sig til den 
østlige del af landsbyen, hvorfra 
der er udsigt over markerne og 
ned til vandet. 

Det andet område nordvest for 
Kirke Skensved er udpeget som et 
område med særlig landskabelig
oplevelsesværdi, hvor de karak-
terfulde elementer fremstår 
stærkt og uforstyrret af tekniske 
anlæg. Området bærer præg af 
lange blikke over bugtende land-
skaber.

bynære friluftsområder, der blandt 
andet kan anvendes til skovplant-

det bynære område Scheels enge, 

tilplantes, jf. rammebestemmel-
serne. 

De statslige interesser i kommu-
neplanlægningen 2009 er blandt 
andet, at ”Eksisterende skovrejs-
ningsområder, som er udpeget til 
sikring af væsentlige grundvands-
interesser, skal fastholdes indtil 
de statslige vandplaner foreligger 
i 2009.”

Uddybning af retningslinjer

Skovrejsning
Staten ønsker skovarealet fordob-
let inden for en trægeneration. 
Det vil medføre, at Danmarks 
skovareal vil øges fra de nuvær-
ende 11-12 % til 20-25 % inden 
udgangen af dette århundrede. 
Målet er en ligelig fordeling på 
private og statslige skovområder. 

til friluftslivet, det vilde plante- og 
dyreliv samt at beskytte grund-
vands- og drikkevandsressour-
cerne.

De nærmere regler for rejsning 

tilskud til privat skovrejsning”, ud-
givet af Skov- og Naturstyrelsen 
2003. Staten opfordrer til hoved-

sageligt at plante løvskov med 
danske hjemmehørende arter 
som eg, bøg, ask, el og mange 
buske. Nåletræer plantes mest for 
variationen, vildtets og for frø-
formeringens skyld. Småbiotoper 
som vandhuller og græsnings-
arealer kan med fordel indpasses. 
Skovområder skal være minimum 
2 ha, men helst større. 

I områder, hvor skovrejsning er 
uønsket (negativområder), er der 
forbud mod plantning af skov. 
Kommunen kan dog i særlige til-
fælde dispensere til skovrejsning i 
områderne.

I områder, hvor skovrejsning er 
mulig (neutralområder), kan der 
plantes skov.

Alle skovrejsninger skal VVM-
screenes for at afdække eventuel-
le negative virkninger på miljøet.

Skovrejsning i området ud mod 
Roskildevej kræver dispensation 
fra vejbyggelinjen og forudsætter 
dispensation fra Vejdirektoratet.

Tilskud til skovrejsning
Der ydes tilskud til privat skov-
rejsning på landbrugsjorder, jf. 
Skovloven. 

Flysikkerhed
-

ningsplaner omkring Roskilde 
Lufthavn skal respekteres ved 
rejsning af skov.

Figur 3.10.2: Områder til skov-
rejsning udpeges blandt andet for 
at sikre friluftsområder for kom-
mende generationer.



33

Byggeri og anlæg  
3.11 Byggeri og anlæg i landområdet

Mål og retningslinjer

Følgende retningslinjer danner grundlag for landzoneadministrationen i 
kommunen:

Landskabet
Retningslinje 3.11.1:
Landskabets karakteristika og kontrasten mellem byområder, landsbyer 
og det åbne land ønskes bevaret.

Udstykning
Retningslinje 3.11.2:
Normalt meddeles der ikke landzonetilladelse til udstykning til ny selv-
stændig bebyggelse i det åbne land eller til frastykning af en bolig, der 
er opført som medhjælper-/aftægtsbolig.

Retningslinje 3.11.3:
Ligeledes meddeles der normalt ikke tilladelse til udstykning af en 
parcel med henblik på, at den skal henligge som ubebygget ejendom 

belastning af landskabet i form af hegning, skiltning, beplantning, 
terrænændringer m.m.

Retningslinje 3.11.4:
Der meddeles normalt landzonetilladelse til udstykning til opførelse af 
tekniske anlæg, som nødvendigvis må placeres i det åbne land.

Ny bebyggelse
Retningslinje 3.11.5:
Eventuel ny bebyggelse skal placeres i tilknytning til eksisterende 
bebyggelse. Som hovedregel skal landområdet friholdes for yderligere 
byfunktioner, det vil sige der kun kan opføres bebyggelse og anlæg der 
er erhvervsmæssigt nødvendige for landbrugets drift samt, skovbrug og 

Retningslinje 3.11.6:
Byggeri, såsom landbrugsbygninger, stuehuse og eventuelle udvidelser 
af eksisterende godkendte erhverv, skal afstemmes efter landskabet 
og den typiske byggestil i området, herunder de egnskarakteristiske 
former og materialer. Inden for de udpegede natur- og kulturhistoriske 
interesseområder skal der stilles særlige vilkår til opførelse af bebyg-
gelse, herunder vurdering af om placering af ny bebyggelse er muligt. 
Såfremt planlagt byggeri ikke afstemmes i henhold hertil, vil kommu-
nen udarbejde lokalplan i henhold til Planlovens § 14 (forbud mod at 
etablere forhold førend der er udarbejdet lokalplan).

Retningslinje 3.11.7:

anlæg, der kan begrundes i et væsentligt samfundsmæssigt behov, kan 
placeres i landområdet efter afvejning med andre arealinteresser.

Byrådets mål er:

At byen og den grønne struk-
tur udvikles parallelt, og at 
den skarpe grænse mellem 
by og land fortsat oprethold-
es.

At landområdet bevares som 
et overvejende dyrket land-
brugslandskab, som også er 
af stor rekreativ oplevelses-
værdi.

Figur 3.11.1: Den klare 
grænse mellem by og land skal 
fastholdes - her ved Karlstrup 
Landsby.

Figur 3.11.2: Nødvendige trafik- 
og forsyningsanlæg skal indpas-
ses - her Køge Bugt Motorvejen.
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Mål og retningslinjer

Boliger
Retningslinje 3.11.8:
Som hovedregel kan der ikke opføres nye, selvstændige boliger i land-
zone. Nye boliger skal søges placeret i byzone og byudviklingsområder 
for at modvirke byspredning i det åbne land.

Retningslinje 3.11.9:
-

bygning, der ikke længere har landbrugsstatus. 

indrettes er opført inden for de sidste 5 år, kræver det en landzone-
tilladelse.

Boligen kræver også landzonetilladelse, hvis den indrettes i en lade 
hvorfra der drives erhverv, fordi der ikke længere er tale om en over-

Retningslinje 3.11.10:
Opførelse eller indretning af en bolig i eksisterende bebyggelse på en 
landbrugsejendom over 30 ha kræver ikke landzonetilladelse, hvis 
boligen skal benyttes som aftægtsbolig i forbindelse med generations-
skifte eller som medhjælperbolig.

Jordbrugsparceller
Retningslinje 3.11.11:
Der kan ikke udlægges jorbrugsparceller, jf. Fingerplan 2007 § 19 stk. 
4. Jordbrugsparceller er etablering af boliger med mulighed for hobby-
landbrug.

Landbrug
Retningslinje 3.11.12:
Det åbne land er som udgangspunkt forbeholdt jordbrugserhvervet. 
Normalt meddeles der landzonetilladelse til udstykning med henblik på 
etablering af jordbrug, der kan tillades efter Landbrugsloven, medmind-
re anvendelsen er i strid med kommuneplanlægningen.
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Figur 3.11.3: Illustration til ret-
ningslinje 3.11.9 og 3.11.10. 

Figur 3.11.4: Det åbne land er 
som udgangspunkt forbeholdt 
jordbrugserhvervet.

Byggeri og anlæg  
3.11 Byggeri og anlæg i landområdet
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Retningslinje 3.11.13:
Der meddeles normalt ikke landzonetilladelse til at opføre driftsbyg-
ninger uden tilknytning til eksisterende bygningsanlæg, medmindre 
det kan dokumenteres, at placeringen og opførelsen af bygningen/
anlægget er nødvendig for driften som landbrugsejendom. Der stilles i 
så fald særlige krav til bygningens/anlæggets beliggenhed og udform-
ning. Normalt tillades det ikke at opføre bygninger uden tilknytning til 
eksisterende byggeri, hvis området er udpeget som særligt natur- eller 
landskabsområde.

Retningslinje 3.11.14:
Der meddeles normalt tilladelse til at opføre gyllebeholdere og lignende 
uden tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer, medmindre væsentlige 
hensyn til landskabet samt naboer afgørende taler imod placeringen.

Erhverv
Retningslinje 3.11.15:
Der meddeles som udgangspunkt ikke landzonetilladelse til opførelse af 
ny selvstændig erhvervsbebyggelse i landzone.

Retningslinje 3.11.16:
Bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugs-
ejendom, kan uden landzonetilladelse tages i brug til håndværks- og 
industrivirksomhed, mindre butikker (herunder gårdbutikker) samt lag-
er og kontorformål. Bygningerne må ikke om- eller tilbygges væsent-
ligt, og bygningerne må ikke være opført inden for de seneste 5 år.

skal det ansøges hos kommunen og kræver en byggetilladelse.

samme ejendom, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Retningslinje 3.11.17:
Der kræves ikke landzonetilladelse til udvidelse af mindre erhvervsvirk-
somhed i det åbne land, som lovligt er etableret i en tidligere land-
brugsbygning, såfremt virksomheden ikke har over 5 ansatte, og brut-
toetagearealet ikke væsentligt overstiger 500 m2. En butiksvirksomhed 
anses for mindre, hvis arealet ikke overstiger 250 m2.

Der kan tillades et mindre udendørs oplag i forbindelse med virksom-
heder i det åbne land, oplaget må ikke virke skæmmende og arealet 
må ikke væsentligt overstige 1.000 m² og skal placeres hensigtsmæs-
sigt i forhold til tilstødende ejendomme, offentlig vej og lignende.  

Stalddørssalg og gårdbutikker
Retningslinje 3.11.18:
Stalddørssalg kræver ikke landzonetilladelse. Ved stalddørssalg forstås 
et begrænset salg af uforarbejdede vegetabilske produkter, der sælges 
fra den ejendom, hvor de er produceret.

Stalddørssalg kan også omfatte vegetabilske produkter fra nærliggende 
gårde, der i kraft af deres beliggenhed selv vil have vanskeligt ved at 
sælge produkterne.

Figur 3.11.5: Købmandsbutik ved 
Korporalskroen.
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Stalddørssalg er ikke betragtet som detailhandel, men som et led i den 
jordbrugsmæssige drift.

Retningslinje 3.11.19:

uden landzonetilladelse, større butikker er ikke omfattet af bestemmel-
sen, og det samlede bruttoareal må ikke væsentligt overstige 250 m².

Institutioner
Retningslinje 3.11.20:
Som udgangspunkt bør der meddeles landzonetilladelse til institutioner/
døgninstitutioner til børn, unge og familier samt til børnehaver, der ind-

-
brugsejendomme.

Vindmøller
Retningslinje 3.11.21:
Der er ikke udpeget arealer for opstilling af store vindmøller i Solrød 
Kommune.

Antennemaster
Retningslinje 3.11.22:
Opsætning af antennemaster, som er omfattet af Planlovens § 36 stk. 
1, kræver ikke landzonetilladelse. Der kræves dog landzonetilladelse til 
antennemaster, der opstilles af mobiltelefonselskaber og andre. 

Antennemaster skal så vidt muligt placeres i bymæssig bebyggelse. 
Såfremt de placeres i det åbne land, bør de placeres i tilknytning til 
eksisterende bebyggelse, så de ikke optræder som selvstændige, frit-
stående elementer i landskabet. Placering af antennemaster bør helt 
undgås i områder, der er udpeget som særligt værdifulde landskabs-
områder, herunder kystområder.

Andre tekniske anlæg m.m.
Retningslinje 3.11.23:
Etablering af støjvolde og affaldsdeponier kræver landzonetilladelse. 
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Figur 3.11.6: Illustration til ret-
ningslinje 3.11.18.

Figur 3.11.7: Børneinstitutioner 
kan indrettes i overflødiggjorte 
landbrugsbygninger - her Nord-
toft ved Jersie.

Byggeri og anlæg  
3.11 Byggeri og anlæg i landområdet
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Retningslinje 3.11.24:
Fællesanlæg som gylleanlæg, biogasanlæg, maskinstationer m.m., i 
relation til landbruget kræver ligeledes landzonetilladelse. Det vil oftest 
være i overensstemmelse med landzonebestemmelsernes formål at 
give tilladelse til sådanne anlæg.

Terrænregulering
Retningslinje 3.11.25:
Ren jord kan udbringes på landbrugsarealer, hvis det sker på en måde, 
så terrænformerne i landskabet ikke sløres. Mindre terrænreguleringer 
er reguleringer på ca. +/- 0,5 meter, som kan gennemføres på 
ca. ½ år. Øvrige terrænreguleringer, herunder gentagne mindre 
terrænreguleringer samt jorddeponier etc., kræver landzonetilladelse.

Søer
Retningslinje 3.11.26:
Kunstige søer kan normalt ikke etableres i områder, der er udpeget som 
særligt værdifulde landskabs- og kulturområder, medmindre anlæg af 
søen kan forbedre vilkårene for plante- og dyrelivet og/eller landskabs-
billedet. 

Retningslinje 3.11.27:
I det åbne land i øvrigt gives normalt landzonetilladelse til etablering af 

ikke er i strid med beskyttelsesinteresserne i området.

Retningslinje 3.11.28:

plante- og dyreliv.

Ferie- og fritidsanlæg
Retningslinje 3.11.29:

-
gjorte driftsbygninger, bør der indhentes vejledende udtalelse fra Skov- 
og Naturstyrelsen om, hvor mange ferielejligheder der vil kunne gives 
udlejningstilladelse til efter sommerhusloven. Praksis har været, at der 
typisk ikke gives tilladelse til mere en 10 lejligheder på hver max. 40 
m2. I alle tilfælde forudsætter det, at ejeren bebor ejendommen.

Retningslinje 3.11.30:
Normalt gives endvidere landzonetilladelse til hytter til spejdere, 
skovbørnehaver og andre lignende almene formål, forudsat at der ikke 

-
telsesinteresser, der taler imod.

Retningslinje 3.11.31:
Indretning af vandrehjem i eksisterende bygninger kræver landzone-
tilladelse. Endvidere skal det sikres, at landskabs-, natur- og kultur-
interesser ikke derved forringes.

Retningslinje 3.11.32:
Der gives ikke landzonetilladelse til hytter af privat karakter. 
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Byggeri og anlæg  
3.11 Byggeri og anlæg i landområdet

Retningslinje 3.11.33:
Ibrugtagen af arealer til koloni- og nyttehaver og lignende kræver land-
zonetilladelse.

Retningslinje 3.11.34:
Nye virksomheder og nye støjende fritidsanlæg kan kun etableres i 
landzone, hvis Miljøstyrelsens vejledende regler om støj fra anlæggene 
kan overholdes i områder med støjfølsom anvendelse og i områder, der 
er udlagt til støjfølsom anvendelse.

Figur 3.11.8: Karlstrup Kalkgrav 

fiskeri.
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Lovgrundlag og baggrunds-
materiale

Planloven, lov nr. 937 af 24.  
 september 2009 § 11a stk. 1,  
 nr. 1. samt § 34-38.

Vejledning i brug af region- 
 planens retningslinjer vedrør- 
 ende landzoneadministration,  

”Landzoneadministration i Sol- 
 rød Kommune” Solrød Kom-
 mune august 2003.

Større dele af kommunens åbne 
land indeholder natur-, kultur- og 
rekreative værdier, som det er 
vigtigt at værne om i forbindelse 
med by- og bebyggelsesudvikling-

i det åbne land sker på en har-
monisk måde. Ved opførelse af 
nyt byggeri kan kommunen stille 
krav til byggestil og materialevalg 
og vil fokusere på, at byggerier 
tilpasses omgivelserne.

Kommuneplanen fastsætter ret-
ningslinjer for at friholde landom-
rådet mest muligt for byggeri, der 
ikke har tilknytning hertil, jf. land-
zonebestemmelserne i Planloven. 
For landzonelandsbyerne Gam-

Skensved reguleres bebyggelsen 
-

over skal eksisterende fredninger 
respekteres, bestemmelserne for 
Natura 2000-områderne samt 
relevant lovgivning, herunder 
Naturbeskyttelseslovens bestem-
melser for beskyttede naturtyper, 
bygge- og beskyttelseslinjer, 
kulturhistoriske interesser og 
lavbundsarealer samt museums-
lovens bestemmelser om sten- og 
jorddiger.

Rekreativ anvendelse og friluftsliv 
kan foregå i beskyttelsesområder, 
såfremt dette kan ske uden at for-
ringe beskyttelsesinteresserne.

Planlagte infrastrukturanlæg 
og anvendelse til transportkor-
ridorformål kan desuden foregå. 
For disse anlæg forudsættes en 
sammenfattende planlægning og 
vurdering i forhold til andre areal-
interesser, herunder størst mulig 
hensyntagen til landbrugs- og 
beskyttelsesinteresser.

der kan antages at påvirke miljøet 
væsentligt, kræver planlægning 
og vurdering efter reglerne om 
vurdering af virkning på miljøet 
(VVM).

Friluftsreklamer
Friluftsreklamer i det åbne land 
skal undgås - kan undtagelsesvis 
tillades i meget begrænset om-
fang efter forudgående vurdering 
i hvert enkelt tilfælde, jf. Natur-
beskyttelseslovens bestemmelser 
i § 21 om friluftsreklamer.

Byggeri og anlæg  

Redegørelse

3.11 Byggeri og anlæg i landområdet

Figur 3.11.9: Landskabets ter-
rænformer må ikke sløres af af 
jorddeponier og lignende opfyld.

Vejdirektoratet administrerer dog 
Naturbeskyttelseslovens § 21 om 
reklamer placeret i det åbne land, 
vendt eller henvendt mod stats-
veje (dvs. langs Roskildevej og 

gælder et absolut forbud, og der 
er ingen mulighed for dispensa-
tion.

Regler for indretning af en ekstra 
boliger på landbrugsejendomme 
i landsbyerne, er fastsat i lokal-
planerne for disse.
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Byrådets mål er:

At Fingerbyens grønne 
kiler og ringe fungerer som 
dagligt fritidslandskab for 
de nærmeste byområder og 

hele storbyens befolkning.

At de regionale friluftsområd-
er friholdes for byfunktioner, 
indeholder en bred vifte af 
friluftsmuligheder, samt at 
områdernes offentlige til-
gængelighed forbedres.

At friluftsområder så vidt 
muligt friholdes for støj af 
hensyn til den rekreative 
oplevelse.

At regionens grønne struktur 
udvikles i takt med byvækst-
en.

At forbedre kystens re-
kreative værdier og forbedre 
tilgængeligheden.

At forbedre de rekreative 
muligheder lokalt og sikre 
sammenhæng mellem det 
daglige friluftslandskab og 

At det åbne land tilbyder ad-
gangs- og oplevelsesmulig-
heder for både det organiser-
ede og det almene friluftsliv 
med vægt på det almene 
friluftsliv.

Retningslinje 3.12.1, Regionale friluftsområder – indre og ydre 
grønne kiler samt kystkiler:
De udpegede regionale friluftsområder i kommunen, som udgør en del 
af Fingerbyens struktur af grønne kiler (indre og ydre), ringe og kyst-
kiler, omfatter de 2 kystkiler nord og syd for byområdet mod Køge Bugt 
(Strandområdet) samt den sydligste del af den nye 4. grønne ring med 
golfbanen ved Karlstrup samt gennemgående regional sti til Køge Bugt.  

De regionale friluftsområder udpeges til overvejende almen, ikke by-
mæssig friluftsanvendelse med mulighed for jordbrugsmæssig anvend-
else og må ikke inddrages til byzone. 
I forbindelse med planlægning og administration af retningslinjerne, 
herunder opfølgning på anden lovgivning, skal der i afvejningen med 
andre arealinteresser lægges særlig vægt på at sikre de regionale fri-
luftsområders rekreative funktion. 

Retningslinje 3.12.2, Friholdelse af indre og ydre grønne kiler 
samt kystkiler:
Områderne friholdes for yderligere bebyggelse og anlæg til bymæssige 
fritidsformål. 

Særligt for de indre grønne kiler og kystkilerne gælder, at områderne 
friholdes for yderligere etablering og udvidelse af store areal- og byg-
ningskrævende anlæg til fritidsformål, herunder anlæg som har en luk-
ket karakter i forhold til almen brug.

I de ydre grønne kiler kan areal- og bygningskrævende friluftsanlæg 
placeres eller udvides under hensyntagen til stedets landskabs, natur- 
og kulturværdier.

Retningslinje 3.12.3, Støjende friluftsanlæg:
I de indre grønne kiler og kystkilerne kan der ikke placeres støjende 
friluftsanlæg med mindre, der er tale om allerede støjbelastede arealer, 
der ikke kan støjbeskyttes.

I de ydre grønne kiler skal støjende friluftsanlæg i videst muligt omfang 
undgås, men i givet fald placeres således, at de ikke påvirker interna-
tionale naturbeskyttelsesområder og i fornødent omfang støjbeskyttes.

(se også afsnit 3.13, retningslinje 3.13.4-3.13.6).

Retningslinje 3.12.4, Udvidelser af kulturinstitutioner:
Der kan undtagelsesvis ske udvidelser af eksisterende kulturinstitution-
er, som allerede er placeret i kilerne.

Retningslinje 3.12.5, Reservationer til transportkorridorer, tra-

Arealanvendelse og anlæg til friluftsformål, herunder støjfølsom an-
vendelse, er ikke en hindring for udnyttelsen af de overordnede reser-

-
plan 2007.

Friluftsområder og -anlæg 
3.12 Regionale og lokale friluftsområder

Mål og retningslinjer
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Figur 3.12.2: Oversigtskort, 
svarende til retningslinjekort nr. 
4.2.1 fra Regionplan 2005. 

Karlstrup
Strand

Solrød Strand

Jersie Strand

Karlstrup

Solrød

Kr. Skensved

Naurbjerg

Gl. Havdrup

Jersie

Havdrup

Regionale og lokale friluftsområder

Figur 3.12.1: Princip for kile-
forlængelse og ny grøn ring.
Kilde: Regionplan 2005, side 130.

Ny sti i forbindelse med ny grøn ring

Båndlagt areal i ny grøn ring og kileforlængelse

Kystkiler
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Retningslinje 3.12.6, Indhold af 4. grønne ring:
Den nye grønne ring skal rumme en gennemgående regional rekreativ 
sti og sikre grøn forbindelse fra Rungsted Kyst til Karlstrup Mose. Den 
grønne ring består alene af stiforløbet. 

Retningslinje 3.12.7, Anvendelse af 4. grønne ring:
Arealerne i 4. grønne ring kan bruges til udbygning af regionens grønne 
struktur og forbedring af friluftslivets muligheder, herunder mulighed-
erne for det organiserede friluftsliv. Arealernes landskabs-, natur- og 
kulturværdier, fredninger, lavbundsarealer og beskyttelseslinjer skal 
respekteres. 
På arealer med beskyttelsesinteresser kan friluftslivets muligheder kun 
forbedres, hvis det ikke forringer de værdier, der er årsag til udpegning-
en. 

Retningslinje 3.12.8, Lokale friluftsområder:
I landområdet uden for de regionale friluftsområder kan kommunen 
planlægge for lokale friluftsformål i en bynær zone omkring Strand-
området (byområde i Fingerbyen). Den bynære rekreative zone ligger 
som udgangspunkt inden for en afstand af 1 km fra byranden, men kan 
medtage yderligere konkrete områder, som ligger inden for gang- og 
cykelafstand og naturligt kan knyttes til byranden.  
Der kan planlægges for konkrete arealer og anlæg til overvejende 
almene, ikke bymæssige lokale friluftsformål, der naturligt kan indgå i 
landområdet, samt anlæg til det regionale stinet i landområdet.

Som forudsætning for anvendelse af den bynære zone til friluftsformål 
skal kommunen gennemføre en planlægning, som tager hensyn til be-
skyttelsesinteresserne samt konkretisere placeringen af friluftsområder. 

Landzonestatus fastholdes i de bynære, rekreative zoner.

Friluftsområder og -anlæg  
3.12 Regionale og lokale friluftsområder

Figur 3.12.3: Golfbanen ved 
Karlstrup indgår i den 4. grønne 
ring.

Mål og retningslinjer
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Retningslinjerne for friluftsom-
råder og –anlæg er ændret med 
denne kommuneplanrevision, 
således at retningslinjerne er i 
overensstemmelse med Finger-
plan 2007 (i stedet for Regionplan 
2005 som i den tidligere kommu-
neplan) ifølge aftale med Natur-
styrelsen Roskilde.

Målene er overført uændrede.

Lovgrundlag og baggrunds-
materiale

Planloven, lov nr. 937 af 24.  
 september 2009, § 11a, stk. 1, 
 nr. 9.

Fingerplan 2007, §§ 14-16.

Regionale friluftsområder
De regionale friluftsområder i 
kommunen omfatter de 2 kystkiler 
nord og syd for byområdet mod 
Køge Bugt (Strandområdet) samt 
golfbanen ved Karlstrup. 
Karlstrup-kilen, bortset fra Firemi-
leskoven. er fredet ved kendelser. 
Fredningskendelserne fastsætter
anvendelse/restriktioner for 

-
parten af Jersie-kilen er beskyttet 
naturområde omfattet af Natur-
beskyttelseslovens § 3.

Begge kystkiler er tilgængelige 
med primitive stier for gående.

Greve, Roskilde og Solrød kom-
muner arbejder sammen om at 
danne et partnerskab om gen-
nemførelse af den sydlige stræk-
ning af den gennemgående sti i 

strækningen mellem Køge Bugt og 

forbindelse til Roskilde Fjord.

Golfbanen ved Karlstrup admini-
streres i henhold til lokalplanerne 
661.2 og 661.3 for området.

Lokale friluftsområder
Planlægning for lokale friluftsfor-
mål, som der ikke er rummelighed 
for i byområderne, kan lokaliseres 
i en bynær zone på 1 km omkring 
Strandområdet (byområdet i 

I den bynære zone kan der 
planlægges for åbne arealer og 
begrænsede anlæg, der kan ind-
passes som en del af landskabet. 
Større bymæssige bygningsanlæg
eller bebyggelse, som hører 
hjemme i byområder skal fortsat 
placeres i byzone.

Den bynære zone skal danne en 
grøn overgang mellem byen og 
det åbne land, med f.eks. skov-
plantning, stianlæg, rideskoler, 

spejderhytter og lignende, der kan 
indpasses under hensyntagen til 
beskyttelsesinteresser og lokale 
landskabstræk og således at der 
opretholdes en klar grænse mel-
lem by og land.

Kommunen kan afgrænse zonen, 
så der også indgår arealer mere 
end 1 km fra bygrænsen, hvis 
afgrænsningen er velbegrundet, 
og således at arealerne indgår i 
en naturlig helhed med den øvrige 
bynære zone. Arealerne skal dog 
ligge inden for en overkommelig 
daglig gang- og cykelafstand for at 
sikre tilknytningen til byen.

arealer til friluftsformål i byranden, 

(er anlagt) samt et planlagt fri-
luftsområde syd for Tykmosevej, 
der kan anvendes til skovplant-
ning, spejderhytte o.l.

Figur 3.13.4: Visse friluftsanlæg
hører hjemme i byområder - 
her rulleskøjte- og scaterbane i 

3.12 Regionale og lokale friluftsområder
Redegørelse
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Retningslinje 3.13.1, Placering af friluftsanlæg i landområdet:
Friluftsanlæg, der af areal- eller miljømæssige årsager ikke kan placer-
es i byen, kan placeres i landområdet uden for de regionale friluftsom-
råder og under hensyntagen til beskyttelsesinteresserne.

Retningslinje 3.13.2, Tilgængelighed og indpasning:
Friluftsanlæg skal så vidt muligt være alment tilgængelige og kunne 

støj, belysning, bygninger og anlæg begrænses og udformes med hen-
syntagen til omgivelserne.

Retningslinje 3.13.3, Støttepunkter for friluftslivet:
Der kan etableres mindre anlæg af midlertidig karakter som støtte-
punkter til det almene friluftsliv i de regionale friluftsområder, langs 
kysten og i det åbne land i øvrigt, og ske mindre udvidelser af eksister-

øvrige interesser (især beskyttelsesinteresserne).

Støttepunkterne kan indrettes i eksisterende bygninger - blandt andet 

frilufts-, kultur- eller overnatningsanlæg i landområdet.

3 zoner for placering af friluftsanlæg
Det åbne land i kommunen er opdelt i 3 zoner med forskellige bestem-
melser for placering af friluftsanlæg:

Retningslinje 3.13.4, Zone 1 – ”forbudszone”:
Zone 1 kan ikke anvendes til arealkrævende anlæg som golfbane og 
rideanlæg eller andre areal- eller bygningskrævende friluftsanlæg, og 
eksisterende anlæg kan ikke udvides. 

Retningslinje 3.13.5, Zone 2 – områder med beskyttelsesinte-
resser:
Naturskoler, fritidscentre og besøgsgårde med tilhørende bygnings-
anlæg kan placeres. Nye golfbaner og rideanlæg kan etableres, og 
eksisterende anlæg kan udvides, forudsat at beskyttelsesinteresserne 
ikke forringes og under hensyntagen til landbrugserhvervet (særligt 
værdifulde landbrugsområder).

Retningslinje 3.13.6, Zone 3 – områder med få restriktioner:
Naturskoler, fritidscentre og besøgsgårde kan placeres. Nye golfbaner, 
rideanlæg og andre arealkrævende anlæg, der kræver bygninger, kan 
anlægges, og eksisterende anlæg kan udvides, når anvendelsen efter 
en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne.

Tilladte anvendelser må dog ikke stride imod Fingerplanens bestemmel-
ser om placering af bymæssige fritidsformål.

Retningslinje 3.13.7, Arealkrævende friluftsanlæg:
Arealkrævende friluftsanlæg samt tilhørende bygninger skal overalt 

sted i begrænset omfang. Bygninger og parkeringsanlæg skal placeres 
i direkte tilknytning til anlægget, hvis dette ikke strider mod landskabs-

(Se også retningslinje 3.12.2). 

Friluftsområder og -anlæg  
3.13 Friluftsanlæg

Byrådets mål er:

At det åbne land kan oplev-
es som et fortrinsvis dyrket 
landbrugslandskab, hvor 
der kun placeres anlæg for 
friluftslivet, som ikke kan 
indpasses i byen.

At det åbne land tilbyder 
oplevelsesmuligheder for 
både det organiserede og det 
almene friluftsliv, men med 
vægt på det almene frilufts-
liv.

At friluftsanlæg gøres offent-
ligt tilgængelige og anvendes 

af friluftsanlæg i det åbne 
land og ved vandet, som kan 
tilfredsstille behovet for fri-
tidsaktiviteter og oplevelser.

At friluftsområderne så vidt 
muligt beskyttes mod støj fra 
friluftsanlæg.

Mål og retningslinjer
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Figur 3.13.1: Oversigtskort over 
zoneinddeling for friluftsanlæg i 
kommunen.

Karlstrup
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Solrød Strand

Jersie Strand

Karlstrup

Solrød

Kr. Skensved

Naurbjerg

Gl. Havdrup

Jersie

Havdrup

Solrød Strand

Karlstrup
Strand

Jersie Strand

Karlstrup

Solrød

Kr. Skensved

Naurbjerg

Gl. Havdrup

Jersie

Havdrup

Friluftsanlæg

Zone 3 - Større frilufsanlæg kan etableres

Zone 2 - Større frilufsanlæg kan måske etableres

Zone 1 - Større frilufsanlæg kan ikke etableres eller udvides

Retningslinje 3.13.8, Friluftsanlæg ved kyster og søer:
Langs kysten og ved søer kan der etableres støttepunkter for friluftslivet 
i form af primitive teltpladser samt anløbsbroer for kanoer og kajakker, 
hvor det efter et konkret skøn ikke skader beskyttelsesinteresserne.

Retningslinjer for kulturelle anlæg, forlystelser og overnatning 

Ferielejligheder, feriecentre
Se retningslinje 3.11.29, side 37 i dette hæfte.

Retningslinje 3.13.9, Camping:
Primitive teltpladser kan i princippet etableres overalt, hvor det efter 
konkret vurdering ikke forringer beskyttelsesinteresserne.

Vandrehjem
Se retningslinje 3.11.31, side 37 i dette hæfte.
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Figur 3.13.3: Oversigtskort 
over zoneinddeling for støjende 
friluftsanlæg i Solrød Kommune.
(Signaturforklaring på mod-
stående side).

Retningslinje 3.13.10, Kulturelle anlæg og forlystelsesanlæg:
Mindre anlæg af lokal betydning kan efter konkret vurdering tillades 
indrettet i eksisterende bygninger.

Retningslinjer for støjende friluftsanlæg
Det åbne land inddeles i 3 zoner med forskellige bestemmelser for 
placering af støjende friluftsanlæg:

Retningslinje 3.13.11, Støjende friluftsanlæg – Zone A:
Støjende anlæg kan ikke placeres eller udvides.

Retningslinje 3.13.12, Støjende friluftsanlæg – Zone B:
Støjende anlæg, der kræver begrænsede bygninger og andre faste an-
læg, kan undtagelsesvis placeres, afhængigt af det konkrete anlæg og 
beskyttelsesinteresserne i det konkrete område. 
I kiler og ringe kan allerede støjbelastede arealer komme i betragtning, 
hvis de ikke kan støjbeskyttes (se også retningslinje 3.12.3).

Retningslinje 3.13.13, Støjende friluftsanlæg – Zone C:
Støjende anlæg af midlertidig karakter kan placeres og udvides, når 
de overholder de vejledende grænser for støj fra friluftsanlæg (støj og 
andre miljøforhold omkring en del af de støjende fritidsanlæg reguleres 
igennem miljøgodkendelser).

skydebaner m.m.:

af eksisterende anlæg kan kræve VVM-vurdering og kommuneplan-
tillæg.

Friluftsområder og -anlæg  
3.13 Friluftsanlæg

Figur 3.13.2: Små rastepladser
kan indpasses i naturområderne
under hensyntagen til natur-
beskyttelsen.

Mål og retningslinjer

Støjende friluftsanlæg

Karlstrup
Strand

Solrød Strand

Jersie Strand

Karlstrup

Solrød

Kr. Skensved

Naurbjerg

Gl. Havdrup

Jersie

Havdrup

Eksisterende skydebaner

Eksisterende motorbaner

Zone C - Støjende friluftsanlæg kan placeres

Zone B - Støjende friluftsanlæg kan undtagelsevis placeres

Zone A - Støjende friluftsanlæg kan ikke etableres eller udvides
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Retningslinjerne for friluftsom-
råder og –anlæg er ændret med 
denne kommuneplanrevision, 
således at retningslinjerne er i 
overensstemmelse med Finger-
plan 2007 (i stedet for Regionplan 
2005 som i den tidligere kommu-
neplan) ifølge aftale med Natur-
styrelsen Roskilde.

Målene er overført uændrede.

Lovgrundlag og baggrunds-
materiale

Lov om planlægning, lov nr.  
 937 af 24. september 2009, §  
 11a, stk. 1, nr. 9.

Miljøministeriets bekendtgør- 
 else nr. 23 af 6. januar 2012  
 om regulering af ikke-
 erhvervsmæssig sejlads på sø-
 territoriet med vandscootere 
 m.v.

- Fingerplan 2007, §§ 14-16.

Udpegning
Områdeafgrænsningerne er over-
ført uændrede fra Kommuneplan 
2009-2021.

De eksisterende større friluftsan-
-

og Karlstrup Golfcenter ved 

steder indrettet ridefaciliteter i 
-

ninger, opstaldning af heste og 
ridebaner i tilknytning til gårdene.

Ungdomsskolens cross-bane og 
Køreskolernes Øvelsesbane i 
Magleengen Vest samt en privat 
skydebane umiddelbart øst for 
Karlstrup Nyskov er registreret 
som støjende friluftsanlæg.

-
anlæg for fritids-, friluftsliv og 

3.13 Friluftsanlæg
Redegørelse

turisme i kommunen ud over et 
”vejrly” til primitiv overnatning i 
Karlstrup Kalkgrav.

Skov- og Naturstyrelsens ejendom 
Lindebo ved Karlstrup Kalkgrav 
kan ifølge lokalplan 672.2 indret-
tes til naturskole m.m. 

Uddybende redegørelse
Planlægningen for friluftslivet skal 

regionen er tæt bebygget, og 
pladsen til friluftsanlæg er be-
grænset. Dette er blandt andet 
årsagen til, at muligheden for 
at placere store friluftsanlæg er 
begrænsede, og at det derfor er 

anvendelse af anlæggene, ligesom 
det er vigtigt at prioritere anlæg 
og bygninger af almen karakter. 

Størstedelen af kommunens 
åben-land-del udlægges som zone 
2, hvor større friluftsanlæg kan 
etableres, og eksisterende anlæg 
kan udvides, forudsat at beskyt-
telsesinteresserne ikke forringes. 
Regionale friluftsanlæg kan 
lokaliseres i transportkorridoren, 
såfremt hensigten med transport-
korridoren respekteres.
Langs kysten og i kystkilerne kan 
der etableres støttepunkter for 
friluftslivet, som er i harmoni med 
områderne, eksempelvis stianlæg, 
små p-pladser og rastepladser, 
kiosker og små serveringssteder, 
naturformidling og lignende.
På golfbanen, der ligeledes er 
udpeget som regionalt friluftsom-
råde, kan der etableres faciliteter i 
overensstemmelse med lokalplan-
er 661.2 og 661.3 for området.

Mindre anlæg til friluftsliv i land-
zone kan etableres med landzone-
tilladelse. Større anlæg og byg-
ninger forudsætter, at der ud-
arbejdes landzonelokalplan.

Flersidet anvendelse
Friluftsanlæg af almen karakter og 

skal prioriteres frem for anlæg af 
privat karakter. Eksempelvis at 
golf- eller rideanlæg også kan be-
nyttes til gåture, leg og boldspil. 
Anlæggene skal være så store, at 
aktiviteterne ikke generer hinand-
en og indrettes, så naboer ikke 
generes.

Støttepunkter
Støttepunkter kan fremme det al-
mene friluftsliv i det åbne land og 
indebærer kun beskedne anlæg, 
som eksempelvis små p-pladser, 
primitive teltpladser, shelters 
(”vejrly”), anløbsbro, kiosk, mind-
re udlejnings- eller serverings-
steder og naturformidling. Derfor 
kan disse anlæg etableres uden 
at forringe beskyttelsesværdierne. 
Det er vigtigt, at støttepunkter 
etableres ved stianlæg samt gerne 

Arealkrævende anlæg
Det åbne land er inddelt i 3 zoner, 
som angiver vilkårene for placer-
ing af arealkrævende anlæg:

Zone 1 – ”forbudszone”, hvor stør-
re friluftsanlæg ikke kan placeres, 

områdernes beskyttelsesinteres-
ser. Dette gælder kystkilerne (dog 
med undtagelse af Trylleskoven 

og Staunings Ø, som begge er 
internationale beskyttelsesområd-
er samt transportkorridorarealet. 
Dog kan der placeres regionale 
friluftsanlæg i transportkorridor-
er, hvis det er foreneligt med 
retningslinjerne for transportkor-
ridorarealernes anvendelse.

Zone 2 – indeholder beskyttel-
sesinteresser, som skal respekt-
eres ved indpasning/udvidelse af 
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større friluftsanlæg (golfbaner, 
rideanlæg og lignende). Såfremt 
anlæg søges placeret, forudsættes 
det, at der foretages en konkret 
vurdering, som sikrer, at natur- og 
grundvandsværdier ikke forringes. 
I særligt værdifulde landbrugs-
områder skal der tages hensyn til 
landbrugsstrukturen, og i skov-
rejsningsområder skal skovrejs-
ning indgå i anlægget.

Zone 3 – større friluftsanlæg kan 
umiddelbart lokaliseres. Dog kan 
der være naturtyper og grund-
vandsforhold, som skal vurderes/ 
respekteres i forbindelse med 
anlægget.

Friluftsanlæg ved kyst og sø
Eventuelt nye anlæg forudsætter, 
at der foreligger et konkret pro-
jekt med oplysning om placering, 
omfang, miljøpåvirkning m.v., og 
at anlægget indarbejdes i kommu-
neplanen. 

Ifølge Planlovens § 5b skal ferie- 
og fritidsanlæg i kystnærheds-
zonen lokaliseres efter sammen-
hængende turistpolitiske overvej-
elser og kun i forbindelse med ek-
sisterende bysamfund eller større 
ferie- og fritidsbebyggelser.

Kulturelle anlæg, forlystelser, 
overnatningsanlæg
Forlystelsesparker, teatre, hoteller, 
vandrehjem, campingpladser skal 
som hovedregel placeres i by-
områder. Dog kan der være mu-
seer og udstillinger, som har en 
særlig tilknytning til en lokalitet 
i det åbne land, ligesom besøgs-
gårde med dyr, vandrehjem og 
campingpladser kan indpasses i 
området.

Meget store turistanlæg som som-
merlande, feriecentre og lignende 
kræver VVM-redegørelse og kom-
muneplantillæg.

Særligt for støjende friluftsanlæg

Friluftsområder og -anlæg  
3.14 Friluftsanlæg

erhvervsmæssig sejlads med 
vandscootere, jetski, luftpude-
fartøjer og tilsvarende. Frem-
over er det muligt at anvende 
vandscooter i en zone 300 me-
ter fra kysten og ud, men det er 
kun tilladt at opholde sig langs 
strandkanten under transport 
ud til 300-meterzonen. Dermed 
er vandscootersejlads altså ikke 
tilladt der, hvor badegæster nor-
malt opholder sig – nær strand-
kanten – og hvor der er fugle- 
og dyreliv at tage hensyn til. 
Det er fortsat muligt for politiet 
at lave regler for, at vand-
scootersejlads skal foregå læng-
ere end 300 meter fra kysten.
Der er fortsat et totalforbud 
mod vandscootersejlads i de 
internationale beskyttelses-
områder – de såkaldte Natura 
2000-områder – og i vildtreser-
vater og fredede områder. 

egen ejendom reguleres alene 
via Planlovens landzonebestem-
melser og Miljøbeskyttelseslov-
en.

Nye støjende friluftsanlæg vil 
vanskeligt kunne etableres i 
kommunen på grund af de mil-
jømæssige aspekter, idet det vil 
være vanskeligt at placere an-
læggene i tilstrækkelig afstand 
fra bebyggelse. 

Såfremt den nye jernbane til 
Ringsted føres gennem Solrød 
Kommune, og der derved opstår 
”indeklemte” landbrugsarealer 
mellem motorvejen og jernban-
en, kan det vurderes, om disse 
arealer er egnede til friluftsan-
læg, herunder støjende anlæg.

Redegørelse

Alle støjende anlæg skal kunne 
overholde de vejledende støj-
grænseværdier. Kommunen er 
inddelt i 3 zoner med forskellig 
følsomhed over for støjpåvirk-
ning på landskabet samt dyre- 
og fuglelivet:

Zone A – mest sårbar for støj 
og hvor støjende anlæg ikke må 
placeres. I denne zone ligger 

inkl. et afstandsbælte på 500 m 
udenom, øvrige områder med 
beskyttelsesinteresser samt 
kommunens skovområder.

Zone B – område hvor støjende 
anlæg undtagelsesvis kan pla-
ceres. Transportkorridorarealet 
er beliggende i denne zone. 
Specielle arealer inden for om-
rådet kan anvendes til mindre, 
støjende anlæg - permanente 
eller midlertidige – hvis arealet i 
forvejen er støjbelastet og ikke 
kan støjbeskyttes.

Zone C – landområder uden be-
skyttelsesinteresser eller andre 
interesser, der kolliderer med 
støjende anlæg. Dog skal Miljø-
styrelsens gældende vejledning-
er til støjgrænser overholdes. 

Støjende anlæg til motorsport 

regler, og der skal her foretages 
miljøscreening og evt. udarbej-
des VVM-redegørelse. Der skal 
endvidere gives miljøgodkend-
else til etablering af støjende 
anlæg.

Allerede støjbelastede områder 
bør indgå i overvejelserne om 
placering af støjende anlæg.

I 2012 kom en ny bekendtgør-
else om regulering af ikke-
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Byrådets mål er: 

At medvirke til, at der kan 
etableres kolonihaver til en 
så overkommelig pris som 
muligt og i et omfang, som 
svarer til behovet. Medvirken 
til etablering af koloniha-
ver til dækning af behovet i 
anden kommune forudsættes 
at ske i et kommunalt sam-
arbejde og på initiativ fra de 
kommuner, der har behovet.

Friluftsområder og -anlæg  
3.14 Kolonihaver

Retningslinje 3.14.1, Planlægning for kolonihaver:
Kolonihaver omfatter overnatningshaver og daghaver (nyttehaver). 
Kommunen skal gennem kommune- og lokalplanlægningen sikre 
udlagte bynære arealer til kolonihaver i et antal og med en placering, 
der er i overensstemmelse med bebyggelsesforhold og mulighederne 
for at udlægge kolonihaver i kommunen.

Nye kolonihaver planlægges som en integreret del af den lokale og 
regionale grønne struktur med fællesarealer og stier, som kan benyttes 
af offentligheden.

Retningslinje 3.14.2, Udpegning af areal:
”Kommuner i område B, jf. figur 3.14.1 (herunder Solrød Kommune) 
udpeger et antal hektar (i alt 108 ha – heraf 6 ha i Solrød Kommune) til 
nye overnatningshaver. 
Arealer, som kommunen allerede har planlagt, men ikke etableret til 
overnatningshaver, kan medregnes.

Retningslinje 3.14.3, Placering af arealer:
Arealerne til overnatningshaver i område B kan udlægges i byområdet 
og i landområdet. Eventuel landzonestatus skal opretholdes. Arealerne 
skal ligge i cykelafstand, højst 4 km fra en station i Fingerbyen og med 
god adgang for cyklister. 

Retningslinje 3.14.4, Begrænsninger i størrelse og anvendelse:
Kommunerne skal ved lokalplan sikre, at nye havelodder i 
gennemsnit ikke er større end 400 m2, samt at de ikke anvendes til 
helårsbosætning.”

Mål og retningslinjer
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Solrød Kommune

Figur 3.14.1: Retningslinjekort 
for kolonihaver (svarende til kort 
nr. 3.2.1 fra Regionplan 2005, 
side 97).
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Redegørelse

Lovgrundlag og baggrunds-
materiale

Planloven, lov nr. 937 af 24.  
 september 2009, § 11a stk. 1,  
 nr. 9, og § 11c. 

Lov om kolonihaver, lovbe- 
 kendtgørelse nr. 790 af 21. juni 
 2007.

Udpegning
Retningslinjerne er overført uænd-
rede fra Kommuneplan 2009-
2021. Der er fortsat ikke foretaget 
nye arealudpegninger.

Planlovens § 11c: 
Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal 
tilvejebringe rammer for indhold-
et af lokalplaner, som sikrer, at 
der er udlagt bynære arealer til 
kolonihaver i et antal og med en 
placering, der er i overensstem-
melse med bebyggelsesforholdene 
og muligheden for at udlægge 
kolonihaveområder i kommunen.

Friluftsområder og -anlæg  
3.14 Kolonihaver

Ifølge Kolonihaveloven er kom-
munen kun forpligtet til at sørge 
for arealer til egne borgere.

Kommunen har udlagt et areal 
til nyttehaver i byzone (ramme-
område 407), såfremt der opstår 
efterspørgsel på daghaver blandt 
kommunens borgere.

Administrationen kan ikke pege 
på andre egnede, ledige arealer 
til formålet i Solrød Kommune, 
hverken i byzone eller landzone.

Figur 3.14.2: Arealer til koloni-
haver skal ligge hensigtsmæs-
sigt i forhold til stier og kollektiv 
trafik.



52

3.15 Turisme 

Figur 3.15.2: Friluftsmu-
lighederne langs kysten retter 
sig primært mod kommunens 
borgere.

Der er i 2011 vedtaget en fælles turismestrategi for Region Sjæl-
land, som også gælder for Solrød Kommune. Strategien fastlægges af 
Vækstforum Sjælland og kan ses på Region Sjællands hjemmeside, 
www.regionsjaelland.dk. Der er ingen lokale mål og retningslinjer for 
turisme i kommunen.

Vækstforum fastlægger både, hvad der skal satses på og hvordan der 
skal satses. I forhold til at udvikle oplevelsesattraktioner vil Vækst-
forum satse på kulturhistorie og fødevarer, så der sker en udvikling af 
lokaliteter og steder som attraktive centre, der kan understøtte turis-
mevækst. Det er op til kommunerne at udpege de områder, som vil 
være oplagte at satse på.

Østdansk Turisme bistår Vækstforum med udmøntningen af den regio-
nale turismestrategi. Det gør de ved bl.a. at understøtte projekt-
udvikling, tilvejebringe projektledelse og sekretariatsbistand, koordine-
re markedskommunikation samt overvåge udvikling og fremdrift m.m.

Kommuner/turistbureauer/lokal erhvervsservice har som hovedopgave 
at løfte et strategisk medansvar for den regionale turismestrategi, fore-
stå udvikling af attraktive lokaliteter samt medvirke aktivt i indsatsen 
vedrørende kompetenceudvikling og markedskommunikation.

Kommunesamarbejdet København Syd (mellem Greve, Køge, Solrød og 
Stevns) har i mange år samarbejdet på turismeområdet. Med udgang-
en af 2009 besluttede København Syd at omlægge organiseringen. Fra 
2010 stod Køge og Stevns kommuner således selv for driften af deres 
bureauer og turismeindsats. I Solrød Kommune spiller turisterhvervet 
en relativt lille rolle, set i sammenhæng med kommunens vision om at 
være en velfungerende bo-kommune. 

Inden for kystnærhedszonen må der i øvrigt kun efter sammenhæng-
ende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende 
bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser lokaliseres ferie- og 
fritidsanlæg (jf. Planlovens § 5b).

Redegørelse

Friluftsområder og -anlæg  

Figur 3.15.1: Region Sjælland 
har vedtaget en fælles turisme-
strategi for regionen i 2011. 
Denne gælder også for Solrød.

Turismestrategi for  
Region Sjælland
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Byrådets mål er: 

At have et velfungerende 

helhed sikrer, at spildevands-
bortskaffelsen sker uden fare 
og gener for borgerne.

At vandmiljøet i søer, vandløb 
og kystvande stadig forbedres.

At grundvandet beskyttes 
– og dermed at forebygge 
og bekæmpe forurening af 
grundvandet.

At sikre balance mellem 
grundvandsdannelse og 
vandindvinding, samt bevare 
den decentrale vandindvinding 
og vandforsyning.

At nedbringe forurening 
af vandløb og søer 
med næringssalte og 
miljøfremmede stoffer.

At begrænse udledningen 
af tungmetaller og 
miljøfremmede stoffer 
fra private husstande og 
virksomheder. Væsentlige 
kilder opspores og standses 
eller nedbringes til et 
acceptabelt niveau.

Vand

Mål og retningslinjer for vand
Mål og retningslinjer for vandløb, søer, kystvande, grundvandsfore-
komster og spildevand (afsnit 3.16-3.18) fremgår af statens vandplan 
2.4 for Køge Bugt. Vandplanen skal ifølge lovgivningen sikre, at miljø-
målet ”god tilstand” opfyldes inden udgangen af 2015.
Endvidere skal Vandplanen sikre at eventuelle forringelser af tilstanden 
for vandområderne forebygges.

De statslige vandplaner er pt. ugyldige (pr. januar 2013) men forventes 
vedtaget i løbet af 2013 efter en ny høringsperiode. Indtil vedtagelsen 
af de statslige vandplaner gælder retningslinjerne i regionplanerne for 
anvendelsen af vandløb, søer og kystvande. For Solrød Kommune 
gælder således retningslinjerne fastsat i Regionplan 2005 på dette 
område. 
Det bør dog bemærkes at planlægsningsprincipperne i ”Statslig ud-
melding til vandplanernes retningslinje 40 og 41 i forhold til byudvikling 
og anden ændret arealanvendelse i OSD og indvindingsoplande” er 
opretholdt, indtil vandplanerne vedtages igen.

Regionplanens retningslinjer bortfalder ved ikrafttrædelse af de stats-
lige vandplaner.

Redegørelse generelt for vand
Vandplanen skulle have været trådt i kraft med udgangen af 2011 og 
skulle være bindende for kommuneplanlægningen.
Vandplanen indeholder udover mål for vandforekomsterne også en 
række indsatser, som kommunen skal iværksætte for at opfylde mål-
ene. I Køge Bugt området er målopfyldelsen i forbindelse med kyst-
vande udsat på grund af manglende viden. Det betyder, at der ikke er 
krav om konkrete indsatser i denne planperiode. Ligeledes er målopfyl-
delsen på grundvandsforekomsten udsat på grund af manglende viden. 
Det betyder, at der i denne vandplanperiode ikke er krav om konkrete 
indsatser i forhold til grundvand.

På baggrund af den statslige vandplan skal Solrød Kommune udarbejde 

ing af de indsatser, som er fastsat i den statslige plan. Indsatserne skal 
sikre, at målene for vandløb, søer og kystvande opfyldes inden ud-
gangen af 2015.

Vandplanen skal revideres hvert 6. år.

I de følgende afsnit (3.16-3.18) uddybes redegørelsen for de enkelte 
områder.
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Figur 3.16.1: 
Grundvandsbeskyttelse.
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Lovgrundlag og baggrunds-
materiale

- Regionplan 2005, indtil vedtag- 
 elsen af de statslige vandplan- 

 2.4 for Køge Bugt

- Kommende vandhandleplan for 
 Solrød Kommune

- Indsatsplaner for grundvands-
 beskyttelse.

- Lov om miljømål, m.v. for  
 vandforekomster og interna-
 tionale naturbeskyttelses-
 områder, lov nr. 1150 af 17. 
 december 2003.

- Lov om Miljøbeskyttelse,  
 lovbekendtgørelse nr. 753 af  
 25. august 2001.

Vandforsyningen i kommunen 
varetages af private vandværker 
og enkeltindvindinger. Kommunen 
har udarbejdet en vandforsynings-
plan, som angiver, hvordan de 
enkelte ejendomme skal forsynes 
med vand.

Der er udarbejdet tilstandsvurd-
eringer på de terrænnære og 
regionale grundvandsressourcer i 
kommunen. Den overordnede 
vurdering viser, at der på nu-
værende tidspunkt ikke foregår 
bæredygtig indvinding, på trods 
af, at der de senere år er observ-
eret stigende vandspejl. Den ind-
vundne vandmængde på et større 
regionalt plan er således stadig for 
stor i forhold til grundvandsdan-
nelsen. 

Grundvandsdannelsen i kommu-
nen er formindsket på grund af 
intensiv dyrkning af landbrugs-
arealer, hvor markerne drænes 
og vandet derfor ledes væk, samt 
den store andel af befæstede 

arealer i byområderne, hvor ho-
vedparten af regnvandet afvandes 
til regnvandsledninger.  

Det vurderes, at indvindingen er 
så intensiv, at den påvirker de 
sekundære magasiner og dermed 
også vandløb og vådområder. 
Grundvandsforekomsten er lige-
ledes påvirket af miljøfremmede 
stoffer, hvor hovedproblemet i 
kommunen er pesticider og klor-

-

erne problemer med nikkelind-
holdet i vandet. 

Grundvandsbeskyttelse
Der er i kommunen udpeget 
OSD-områder (Områder med 
Særlige Drikkevandsinteresser) 
samt OD-områder (Områder med 
Drikkevandsinteresser). Ligeledes 
er der udpeget nitratfølsomme 
indvindingsområder og angivet 
kildepladszoner. Der kan være 
restriktioner i forhold til areal-
anvendelsen i disse områder. Ret-
ningslinjer for administration af 
områderne ses i Regionplan 2005, 
indtil de erstattes af Vandplan 2.4 
Køge Bugt. 

Det bør dog bemærkes at plan-
lægsningsprincipperne i ”Stats-
lig udmelding til vandplanernes 
retningslinje 40 og 41 i forhold 
til byudvikling og anden ændret 
arealanvendelse i OSD og indvind-
ingsoplande” er opretholdt, indtil 
vandplanerne vedtages igen.

området og Solrød-området 
udarbejdet indsatsplaner for 
grundvandsbeskyttelse, hvor der 
kan være indarbejdet restriktion-
er på arealanvendelsen i enkelte 
områder. Restriktionerne går 
hovedsageligt på udbringning af 
husdyrgødning fra dyrehold. 

Kildepladszoner
Kildepladszonerne udgør arealer, 
der støder op til vandværkernes 
indvindingsboringer. Der gæld-er 
skærpede krav til arealanvend-
elsen i disse områder, idet for-
ureninger i umiddelbar nærhed 
af en indvindingsboring kan 
have alvorlige konsekvenser for 
vandforsyningen. Der kan som 
hovedregel ikke etableres særligt 
grundvandstruende aktiviteter el-
ler grundvandstruende aktiviteter i 
kildepladszoner. 

Tilladelsesmyndigheden kan kun 
tillade særligt grundvandstruende 
eller grundvandstruende aktivitet-
er inden for kildepladszoner, hvis 
det på baggrund af en konkret 
vurdering af forureningsrisikoen 
kan godtgøres, at placeringen kan 

miljømæssige hensyn. 

Der stilles særlige krav til grund-
vandsbeskyttende foranstaltninger 
i forhold til indretning, drift og 
kontrol, herunder krav til aktivitet-
er, opbevaring af råvarer, lagre 
samt opbevaring og håndtering 
af farligt affald mv. Der bør ikke 
nedgraves olie- og kemikalietanke 
i kildepladszoner.

Nitratfølsomme indvindings-
områder
De nitratfølsomme indvindings-
områder indeholder områder, hvor 
der er fundet nitrat, eller hvor der 
er risiko for nitratnedsivning. I 
Solrød Kommune er udpegningen 
hovedsageligt foregået i områder, 
hvor der er risiko for nitratnedsiv-
ning pga. dårlig naturlig beskyt-
telse af grundvandsressourcen. 

Uddybende redegørelse

Vand  
3.16 Grundvand
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Retningslinjerne er hovedsageligt 
rettet mod forøgelse af udbring-
ningen af husdyrgødning fra in-
tensive dyrehold. Da der er dårlig 
naturlig beskyttelse af grund-
vandsressourcen, er der re-
striktioner i forhold til arealan-
vendelsen, idet konsekvenser af 
udslip kan være omfattende. 

Etablering af nye grundvands-
truende aktiviteter kan således 
kun ske på skærpede vilkår. Ved 
skærpede vilkår stilles krav til 
indretning, drift og kontrol, så 
risikoen for uheld minimeres, og 
så eventuelle udslip umiddelbart 
kan lokaliseres og fjernes. Ret-
ningslinjer for administration af 
områderne ses i Regionplan 2005, 
indtil de erstattes af Vandplan 2.4 
Køge Bugt.

OSD (Områder med Særlige 
Drikkevandsinteresser)
Udpegning af OSD er foretaget for 
at sikre den fremtidige vandkvali-
tet, og udpegningen dækker hele 
kommunen bortset fra de kyst-
nære områder. Retningslinjerne i 
OSD er skærpende over for eksist-
erende og fremtidige grundvands-
truende aktiviteter. Etablering af 
nye grundvandstruende aktiviteter 
kan således kun ske på skærpede 
vilkår. Ved skærpede vilkår stilles 
krav til indretning, drift og kontrol, 
så risikoen for uheld minimeres, 
og så eventuelle udslip umiddel-
bart kan lokaliseres og fjernes. I 
OSD-områder må der ikke etabler-
es virksomheder, der er omfattet 
af Risikobekendtgørelsen (Seveso-
direktivet). Retningslinjerne ses i 
Regionplan 2005, indtil de erstat-
tes af Vandplan 2.4 Køge Bugt. 
Det bør dog bemærkes at plan-

Figur 3.16.2: 

lægsningsprincipperne i ”Stats-
lig udmelding til vandplanernes 
retningslinje 40 og 41 i forhold 
til byudvikling og anden ændret 
arealanvendelse i OSD og indvind-
ingsoplande” er opretholdt, indtil 
vandplanerne vedtages igen.

OD (Områder med Drikke-
vandsinteresser)
Udpegning af OD dækker de kyst-
nære områder i Solrød Kommune, 
og skal i videst muligt omfang 
sikre tilstrækkelig uforurenet og 
velbeskyttet grundvand. Retnings-
linjerne ses i Regionplan 2005, 
indtil de erstattes af Vandplan 2.4 
Køge Bugt

Uddybende redegørelse

Vand  
3.16 Grundvand
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Lovgrundlag og 
baggrundsmateriale

- Regionplan 2005, indtil vedtag- 
 elsen af de statslige vandplan- 

 2.4 for Køge Bugt

- Kommende vandhandleplan for 
 Solrød Kommune

- Lov om kvalitetskrav for vand-
 områder og krav til udledning 
 af visse farlige stoffer til vand-
 løb, søer eller havet, bekendt-
 gørelse nr. 1022 af 25. august 
 2010

- Badevand og badeområder,  
 bekendtgørelse nr. 939 af 18.  
 september 2012.

De indsatser som skal iværk-
sættes i forhold til den statslige 
vandplan bliver prioriteret i den 
kommunale vandhandleplan, som 
Solrød Kommune skal vedtage se-
nest 1 år efter vedtagelsen af de 
statslige vandplaner.  Indsatserne 
skal være gennemført således, 
at målopfyldelsen er sikret med 
udgangen af 2015.

Vandløb
Solrød Kommune er gennemskåret 
af tre vandløbssystemer, som alle 
udmunder i Køge Bugt.

Karlstrup Mosebæk-systemet
I den nordlige ende af kommunen 
er Karlstrup Mosebæk-systemet, 
som består af vandløbene: 

til Roskilde Kommune), Vildmose-
løbet (grænsevandløb til Greve 
Kommune), Møllebækken (delvis 
grænsevandløb til Greve Kom-
mune), Karlslundebækken (Greve 

3.17 Vandløb, søer og kystvande
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Karlstrup
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Karlstrup
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Vandløb,søer og kystvande

Figur 3.17.1: Oversigtskort over 
indsatser i vandløb, søer og 
kystvande, fra vandplan 2011.

Uddybende redegørelse
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Kommune) og Karlstrup Mosebæk 
(både Greve og Solrød kommu-
ner).

Solrød Bæk-systemet
Midt i kommunen er Solrød Bæk-
systemet, som består af Salbjerg-
bæk (grænsevandløb til Roskilde 
Kommune), Ejrebæk, Skelbækken 
og Solrød Bæk (alle Solrød Kom-
mune).

Skensved Å-systemet
I den sydlige ende af kommunen 
er Skensved Å-systemet, som 
består af Glørmoserenden (græn-
sevandløb til Roskilde Kommune), 
Lillesletstreget, Gammelmose-

ingsstreget, Magleengsstreget 
(alle Solrød Kommune) og Sken-
sved Å (grænsevandløb til Køge 
Kommune).

Tilsammen udgør de 3 vandløbs-
systemer i Solrød Kommune ca. 
30 km vandløb. Alle 3 vandløbs-
systemer hænger sammen med 
de 3 store naturområder i kom-
munen, idet Karlstrup Mosebæk-
systemet gennemløber og afvand-
er Karlstrup Mose, mens Solrød 
Bæk hænger sammen med og 

Skensved Å-systemet gennemløb-
er og afvander Jersie Mose. Ud 
over afvandingen af naturområder 
og marker ledes stort set alt regn-
vand fra bygninger, veje og andre 
befæstede arealer til vandløbene 
og videre til Køge Bugt.

Figur 3.17.2: Solrød Bæk lige 
efter grødeskær.

Uddybende redegørelse

Vand  
3.17 Vandløb, søer og kystvande
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Vand  
3.18 Spildevand

Med denne revision tilføjes ret-

overensstemmelse med Region-
plan 2005 og udkastet til Vand-
planen.

Spildevandsområdet er nærmere 
beskrevet i Solrød Kommunes 
spildevandsplan, som også er 
kommunens administrations-
grundlag på området. For beskriv-
else af spildevandshåndteringen i 
byområderne henvises til afsnittet 

-
strukturen.

December 2011 vedtog staten 
vandplaner, der er begyndelsen 
på, at opfylde EU’s vandramme-
direktiv. De statslige vandplaner er 
dog pt. ugyldige (pr. januar 2013) 
men forventes vedtaget i løbet af 
2013 efter en ny høringsperiode. 
Indtil vedtagelsen af de statslige 
vandplaner gælder retningslinjer-
ne i regionplanerne for anvendel-
sen af vandløb, søer og kystvande. 
For Solrød Kommune gælder 
således retningslinjerne fastsat i 
Regionplan 2005 på dette om-
råde. Regionplanens retningslinjer 
bortfalder ved ikrafttrædelse af de 
statslige vandplaner.

Formålet med Vandplanerne er, at 
sikre renere vand i Danmarks søer, 
fjorde og åer. De nye statslige 
vandplaner er bindende for kom-
muneplanlægningen. Solrød Kom-
mune skal udarbejde en hand-

lingsplan for implementeringen 
af vandplanen, der viser, hvordan 
kommunen vil leve op til målsæt-
ningerne for vandområderne, og 
hvordan spildevandsplanlægning-
en kan medvirke til opnåelse af 
god økologisk tilstand i vand-
områderne. Dette har betydning i 
forhold til udledningstilladelser af 
spildevand til recipienter.

es fra beboelse, erhvervsvirk-
somheder, øvrig bebyggelse samt 
befæstede arealer. Med udgangs-
punkt i de opstillede målsætning-
er for vandområdernes kvalitet
og beskyttelse fastlægges ram-
merne for de rensetekniske 
indgreb, der er nødvendige for 
at opretholde eller genetablere 
vandområderne i overensstem-
melse med målsætningerne. 
Dette er beskrevet i Solrød Kom-
munes spildevandsplan. 

Lovgrundlag og baggrunds-
materiale

- Lov om miljøbeskyttelse, Lov-
 bekendtgørelse nr. 879 af 26. 
 juni 2010.

- Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. 
 december 2007 om spilde-
 vandstilladelser m.v. efter 
 miljøbeskyttelseslovens kapitel 
 3 og 4.

- Bekendtgørelse af lov om be-
 talingsregler for spildevands-
 forsyningsselskaber m.v., LBK 
 Nr. 633 af 07. juni 2010.

- Lov om miljømål, jf. lovbe-
 kendtgørelse nr. 932 af 24. 
 september 2009 (”Miljømåls-
 loven”).

- Lov om miljøvurdering af 
 planer og programmer nr. 936 
 af 24. september 2009.

- Bekendtgørelse nr. 636 af 21. 
 august 1998 om Lov om afgift 
 af spildevand.

- Vandrammedirektivet (imple-
 menteret i dansk lovgivning 
 via ”Miljømålsloven”).

- Vandmiljøplanerne (VMP I, 
 VMP II og VMP III).

- Regionplan 2005, indtil vedtag- 
 elsen af de statslige vandplan- 

 2.4 for Køge Bugt

- Spildevandsplan 2005-2012 for 
 Solrød Kommune

Retningslinjer

Redegørelse
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et, at de resterende ejendomme 
i det åbne land spildevands-
kloakeres, af hensyn til hhv. 
opfyldelse af vandplanens mål 
for recipienter og beskyttelse af 
grundvandsressourcen. 

Udledningstilladelser af 
spildevand i det åbne land 
Solrød Kommune har oktober 
2012 vedtaget en klimatilpas-
ningsstrategi for byområderne 
og de bynære vandløb. For 
nærmere beskrivelse af klimatil-
pasningsstrategien, henvises til 
afsnittet Klima og Bæredygtig-

Ved udledninger af spildevand 
i det åbne land til vandløb skal 
det sikres, at udledningen:
overholder gældende krav til 
indholdsstoffer ikke giver anled-
ning til hydraulisk overbelastning 
op- eller nedstrøms i vandløbet
kan ske, så kommunens servi-
ceniveau jf. klimatilpasnings-
strategien for bynære vandløb, 
maksimalt giver anledning til 
opstuvning én gang hvert 10 år. 

Da vandløbene i Solrød Kom-
mune løber fra landområderne 
mod byområderne og sluttelig til 
Køge Bugt, er det nødvendigt, at 
kontrollere, at servicemålet for 
de bynære vandløb kan over-
holdes, når der gives udled-
ningstilladelser til vandløbet i 
landområderne. Ved udledninger 
regnes med en klimafaktor på 
minimum 1,3 dvs. 30 % øget 
regn.

Af hensyn til sikring af klima-
tilpasningsstrategiens service-
niveau og i overensstemmelse 

med Regionplan 2005 (indtil 
vandplanerne bliver vedtaget) 
gældende for Solrød Kommune, 

-
sempelvis tagarealer, hvor det er 

opsamles til vandingsformål eller 
lignende.

Den videre spildevandsplan-
lægning
Det forventes i december 2015, 
at den næste generation statslige 
vandplaner bliver vedtaget. De 
nye vandplaner kan indeholde 
nye indsatser på spildevands-
området, som så igen skal im-
plementeres i Solrød Kommune. 

Solrød Kommune vil arbejde for, 
at den fysiske planlægning sker 
i overensstemmelse med Klima-
tilpasningsplanens krav og krav 
fastsat i Spildevandsplanen. 

Ukloakerede ejendomme i det 
åbne land
Indsatsen på spildevandsområdet 
er nærmere beskrevet i Solrød 
Kommunes spildevandsplan. 
Kommunen har valgt i overens-
stemmelse med tidligere Region-
plan 2001, at spildevandskloake-
re en del ejendomme i det åbne 
land. Dette er gjort for at sikre 
såvel en forbedret vandkvalitet i 
vandløb og søer, men også for at 
beskytte grundvandsressourcen 
i kommunen. Solrød Kommune 
ligger inden for et område med 
særlige drikkevandsinteresser, 
hvor større områder er registrer-
ede som nitratfølsomt område, 
foruden at kommunens grund-
vandsressource generelt er ringe 
til moderat beskyttet, da lerdæk-
laget i kommunen er tyndt. Ned-
sivning af spildevand er uønsket 
inden for nitratfølsomme grund-
vandsområder og kildepladszoner. 

Udkastet til vandplanen, der 
omhandler Solrød Kommune, 
anfører, at Solrød Kommune i 
første planperiode skal gennem-
føre forbedret spildevandsrens-
ning for en række ejendomme i 
det åbne land. Kloakeringen af 
det åbne land administreres i 
spildevandsvandplanen. 

I perioden 2005 til 2012 er ca. 
85 ejendomme i det åbne land 
kloakeret, herunder restaurant-
en Korporalskroen, som havde 
kommunens eneste større private 
renseanlæg på mere end 30 PE. 
Alle de kloakerede ejendommes
spildevand renses på Solrød 
Renseanlæg. Der resterer ca. 80 
ejendomme i det åbne land, som 
har eget spildevandsanlæg. I for-
bindelse med revision af spilde-
vandsplanen vil det blive anbefal-

Redegørelse

3.19 Spildevand
Vand  
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Retningslinje 3.19.1:
Der må ikke planlægges anlæg, byggeri eller andre dispositioner, der 
hindre etablering af de på retningslinjekort 3.19.1 viste linjeførings-
anlæg.

Større tekniske anlæg
3.19 Højspændings-, fjernvarme og naturgasnet

Figur 3.19.1: Oversigtskort om 
højspændingsnet og naturgasnet, 
fjernvarmenet samt transport-
korridor.

Retningslinjer
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Større tekniske anlæg
3.19 Højspændings-, fjernvarme og naturgasnet

Lovgrundlag og baggrunds-
materiale

Planloven, lov nr. 937 af 24. 
 juni 2009 § 11a stk. 1, nr. 5.

Landsplandirektiv om reserva-
 tion af arealer til et hoved-
 transmissionsnet for naturgas i 
 DK” cirkulære nr. 129 af   
 2.08.1979.

Masteloven, lov nr. 663 af 1. 
 juli 2003, med de ændringer 
 der følger af §3 i lov nr. 225 af 
 marts 2004.

Redegørelse

I forbindelse med etableringen 
af den nye jernbaneforbindelse 
København-Ringsted, bliver den 
eksisterende 132 KV højspænd-
ingsledning langs motorvejen 
jordlagt. 

Figur 3.19.1 viser foreløbige for-
slag til placeringer af henholdsvis 
højspændingsledningen og den 
nye fjernvarmeledning, forslagene 
er ikke vedtaget, og der kan der-
for ske ændringer i forløbet.

Naturgasanlæg
Linjeføringen er fastlagt ved 
landsplandirektiv, cirkulære 129 
af 2.08.1979 om reservation af 
arealer til et hovedtransmissions-
net for naturgas i Danmark. Langs 
de eksisterende hovedtransmis-
sionslinjer gælder en 200 meter 
bred sikkerhedszone på begge 
sider af ledningen.
Energistyrelsen er påtaleberet-
tiget over for lokalplanforslag, 
som berører sikkerhedszonen. 
Kommunen skal ved blandt andet 
landzoneadministration tage sær-
lige hensyn til højtryksledningens 
beliggenhed.
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Retningslinje 3.20.1, Store vindmøller:
Der kan ikke lokaliseres store vindmøller i det åbne land i Solrød Kom-
mune.

Retningslinje 3.20.2, Husstandsvindmøller:
Placering af husstandsvindmøller i beskyttelsesområder kan tillades 
efter en konkret vurdering, såfremt landskabs-, natur- og kulturvær-
dierne ikke forringes, som anført under afsnit 3.2, Landskab - natur - 
kultur.

Retningslinje 3.20.3:
samt i

Fingerbyens grønne kiler og ringe (se redegørelsen, afsnittet 

Retningslinje 3.20.4:
Der må ikke opstilles husstandsvindmøller i internationale fuglebeskyt-
telsesområder og habitatområder.

Ved et planforslag, der i sig selv eller i forbindelse med andre planer 
og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der 
indgå en vurdering af forslagets virkninger på området under hensyn til 
områdets bevaringsmålsætninger. Såfremt vurderingen viser, at planen 
skader Natura 2000-området, kan planen ikke vedtages. (jf. Bekendt-
gørelse nr. 408 af 1. maj 2007, § 6).

Retningslinje 3.20.5, Generelle afstandskrav til vindmøller:
Vindmøller skal placeres i en afstand fra deklarationsarealet for høj-
spændingsledninger på mindst møllens totalhøjde.

Retningslinje 3.20.6, Udskiftning og sanering af møller:
Udskiftning og sanering af husstandsvindmøller kan kun ske, hvis møl-
lens fysiske udseende ikke ændres væsentligt.

Retningslinje 3.20.7, Hensyn til radiokædeforbindelser:
I områder, hvor der er overordnede radiokædeforbindelser, eller
hvor maritime radioanlæg er placeret, vil tilladelse til opstilling af 
vindmøller både uden for og inden for de udpegede vindmølleområder 
bero på en konkret vurdering af, om møllerne kan forstyrre forbind-
elsen. Oplysning om de overordnede radiokædeforbindelser i regionen 
kan fås ved henvendelse til IT- og Telestyrelsen.

Retningslinje 3.20.8:
Der meddeles normalt landzonetilladelse til husstandsvindmøller, 
såfremt de opsættes i tilknytning til ejendommens bygninger. Med 
tilknytning menes der indenfor en afstand af 20 m. Møllens totalhøjde 
må ikke overstige 25 m, og rotordiameteren må ikke overstige nav-
højden. Endvidere må opstillingen ikke være til gene for omboende el-
ler være i strid med områdets landskabs- og kulturværdier.

Energistyrelsen skal høres ved sagsbehandling af landzonesager.

Retningslinjer for mini-vindmøller indgår i de generelle rammebestem-
melser

Større tekniske anlæg
3.20 Vindmøller

Byrådets mål er:

At medvirke til, at der sker 
en rimelig udnyttelse af vind-

en, og at det skal ske under 
hensyn til landskabelige, 
naturmæssige og kulturhisto-
riske interesser samt under 
hensyn til nabobebyggelser 
og øvrige interesser.

Mål og retningslinjer
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ved Nordmarksvej.

Større tekniske anlæg
3.20 Vindmøller

Redegørelse

Lovgrundlag og baggrunds-
materiale

Planloven, lov nr. 937 af 24.  
 juni 2009 § 11a stk. 1, nr. 5

”Cirkulære nr. 9295 om plan-
 lægning for og landzonetillad-
 else til opstilling af vindmøller”, 
 22.05.2009

Vejledning nr. 9296 om plan- 
 lægning for og landzonetillad-
 else af opstilling af vindmøller, 
 22.05.2009

”Bekendtgørelse om støj fra  
 vindmøller”, bekendtgørelse nr. 
 1284 af 15. december 2011

- ”Vejledningsnotat om Planlov- 
 ens regler ved opstilling af  
 husstandsmøller” Miljøministe- 
 riet

-  ”Cirkulære nr. 183, om lokal- 
 planforslag og zonelovsansøg- 
 ninger vedrørende arealer  
 indenfor 200 meters afstand  
 på hver side af transmissions- 
 ledningerne for olie og natur- 
 gas”, 26. november 1984.

”Vindmøllers afstande til  
 overordnede veje og jern-
 baner”, rapport fra Energimini-
 steriet og Transportministeriet.

Udpegning
Retningslinjerne fra sidste 
kommuneplan er stort set 
overført uændrede, men med små 
justeringer. 

Ved Vilgestrup i Køge Kommune 
syd for Kirke Skensved er 
der udlagt et område til 3 
møller. I forbindelse med at 
området lokalplanlægges, skal 
påvirkningen af Kirke Skensved 
landsby og kirke vurderes.

Opsætning af husstandsvindmøller 
kræver landzonetilladelse eller 
udarbejdelse af lokalplan. 

Afstande reguleres af 
Miljøministeriets ”Vejledning 
om planlægning for og 
landzonetilladelse til opstilling af 
vindmøller” (vejledning nr. 9296).

Støj
Miljøministeriets bekendtgørelse 
om støj fra vindmøller fastsætter 
forskellige grænseværdier for 
den samlede støjbelastning 
som vindmøller skal overholde, 
Støjgrænserne gælder for alle 
vindmøller og varierer efter de 
forskellige arealanvendelser. 

-
ningsplaner omkring Roskilde 
Lufthavn skal respekteres. End-
videre skal Forsvarets Bygnings-
tjeneste høres ved opstilling af 
vindmøller nærmere end 12 km 

heder
Ved placering af møller ved radio-
kædeforbindelser skal der ind-
hentes tilladelse fra Telestyrelsen. 
Som hovedregel skal der holdes 
en afstand på 200 m fra overord-
nede radiokædeforbindelser og 
maritime anlæg til vindmøller.
Vindmøller med en højde over 20 
m kan forstyrre transmissionen af 
radiosignaler.

Energistyrelsen er myndighed 
ved opstilling af havvindmøller og 
skal endvidere høres ved sags-
behandling af landzonetilladelser.

stående vindmøller med spinkel 
konstruktion og navhøjde op til 15 
m. Totalhøjden må max. være 25 
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i nærheden af eksisterende 
bebyggelse.

Ved opstilling af husstandsvind-
møller skal der tages størst mulig 
hensyn til nabobeboelse samt til 
jordbrugs- og beskyttelsesinter-
esser i det område, hvor møllen 
ønskes opstillet. 

-
tes i overensstemmelse med 
Miljøministeriets ”Vejlednings-
notat om planlovens regler ved 
opstilling af husstandsvindmøller” 
af 17. april 2012. Notatet inde-
holder retningslinjer og regler for 
opstilling af husstandsvindmøller 
(herunder højde, afstande, støj-
grænser m.m.).

Inden for kystnærhedszonen og 
de regionale friluftsområder skal 
der udvises særlig stor tilbage-
holdenhed med opstilling af 
husstandsvindmøller. Ved land-
zoneadministrationen skal der 
foretages en konkret vurdering 
af møllerne ud fra landskabelige 
forhold m.m.

Husstandsvindmøllers  
udseende
For at sikre et harmonisk 
helhedsindtryk, bør møllerne 
udformes som lukkede rørtårne 
i en ens lysegrå farve med 
ikke-reflekterende overflade. 
Belysning, skilte og reklamer bør 
ikke opsættes på møllerne.

Vurdering af Virkninger på 
Miljøet (VVM) - Husstands-
vindmøller
Som hovedregel er der ikke krav 
om VVM-redegørelse ved opstil-
ling af husstandsmøller, dog skal 
husstandsmøller altid screenes ef-
ter VVM-bekendtgørelsens regler. 
Mindre vindmølleprojekter kan i 
særlige tilfælde udløse VVM-pligt, 
eksempelvis hvis der er tale om 
områder, der er særligt sårbare 
over for placering af anlæg.

Figur 3.20.2: Skitse af vindmølle 
med højdeangivelse, fra Region-
plan 2005, side 234.
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Store vindmøller
I kommuneplanforslaget blev 
retningslinjen om, at der ikke kan 
placeres store vindmøller i kom-
munen foreslået fjernet - dog 
uden samtidig at udpege et areal.

Ved politisk behandling af den 
endelige kommuneplan blev det 
besluttet at fastholde forbudet, da 
konsekvenserne omkring place-
ring, lavfrekvent støj, skygge- og 
indblikgener ikke blev vurderet 
tilstrækkeligt belyst. Byrådet gav 
samtidigt udtryk for at være posi-
tivt indstillet over for placering af 
store vindmøller på havet.
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Byrådets mål er:

At sikre arealer, der muliggør
etablering af tilstrækkelig 
kapacitet til behandling og 
deponering af de forventede 
affaldsmængder.

At medvirke til, at nye affalds-
anlæg af regional betydning 
placeres miljømæssigt forsvar-
ligt og under hensyn til andre 
planinteresser.

At minimere belastningen 
af miljøet fra produktion og 
håndtering af affald gennem:

- affaldsforebyggelse 
-  bedre sortering af affald 
-  et affaldssystem på forkant 
-  bedre udbud og alternativ  
 opgaveløsning

At borgere og virksomheder 
oplever en høj grad af tilfreds-
hed med affaldsordninger og 
administration af dem.

Større tekniske anlæg
3.21 Affalds- og biogasanlæg 

Retningslinje 3.21.1, Placering af anlæg:
Anlæg til at modtage, behandle, omlaste eller deponere affald må ikke 

planmæssige interesser, med mindre særlige forhold eller overordnede 
hensyn taler herfor.

Retningslinje 3.21.2, Afstand til forureningsfølsom anvendelse:
Der må ikke udlægges arealer, så afstanden mellem forureningsfølsom
arealanvendelse og affaldsanlæg bliver mindre end de i tabellen i rede-

godtgøres, at der ikke er miljømæssige gener forbundet hermed.

Retningslinje 3.21.3, Biogasanlæg:
Der er udlagt areal til teknisk anlæg som biogasanlæg med tilhørende  

Figur 3.21.1: 
Rammeområde udlagt til biogas- 
anlæg.

Mål og retningslinjer
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Større Tekniske anlæg - Biogasanlæg
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Redegørelse

Lovgrundlag og baggrunds-
materiale

- Lov om planlægning, lovbe-
 kendtgørelse nr. 937 af 24. 
 september 2009, § 11a, stk. 
 1, nr. 5.

- Lov om miljøbeskyttelse, lov-
 bekendtgørelse nr. 879 af 26. 
 juni 2010.

- Affaldsbekendtgørelsen, 
 bekendtgørelse nr. 1415 af 12. 
 december 2011 om affald.

- Regulativ for husholdningsaf-
 fald i Solrød Kommune 2012.

- Regulativ for erhvervsaffald i 
 Solrød Kommune 2012.

- Solrød Kommunes affaldsplan 
 2009-2012.

- Regeringens affaldsstrategi 
 2009-2012 + Affaldsstrategi 
 2010.

Ansvaret for affaldsplanlægningen 
samt for indsamling af affald fra 
private er placeret hos kommu-
nerne. Det er derfor kommunen 
der har den centrale rolle i at 
opfylde de nationale mål og hen-
sigter som beskrives i regeringens 
affaldsstrategi, som på sin side er 
udarbejdet med hensyntagen til 
diverse EU-direktiver m.m.  

Affaldsanlæg er anlæg der mod-
tager, behandler, omlaster eller 
deponerer affald.

Uddybning af retningslinjer
Kommunen har et mindre kom-
posteringsanlæg til behandling af 
parkaffald fra kommunens Vej og 
Park afdeling.

I privat regi ligger der et anlæg 
til vask og sortering af glas og 

Solrød Kommune har en modtag-
eplads for elektronik og farligt 
affald på Solrød Rensningsanlæg. 

Kommunens behov for behand-
ling af affald varetages af udenfor 
kommunen, bl.a. gennem kom-
munens deltagelse som interes-
sent i KARA/NOVEREN I/S, som 

Forbrændingsanlæg i Roskilde 
og anlæg til håndtering af pap, 
papir og plast i Gadstrup. Ud over 
Solrød Kommune deltager 8 kom-
muner i interessentskabet. 
Solrød Kommune er med hensyn 
til genbrugsplads dækket af Miljø-
Center Greve som er beliggende i 
Greve Kommune.

Solrød skal i løbet af 2013 udar-
bejde en ny affaldsplan. 
Planen skal dække perioden frem 
til 2024, dog med vægten på 
perioden frem til 2018. Planen 
udarbejdes på grundlag af rege-
ringens strategi på området. Det 
forventes ikke umiddelbart, at den 
nye affaldsplan giver anledning til 
etablering af nye anlæg indenfor 

Biogasanlæg
I planperioden planlægges et 
biogasanlæg til behandling af 
restprodukter fra virksomheden 
CP-Kelko i Køge Kommune, tang 
fra stranden og gylle. 

Kommunen igangsatte i 2009 en 
undersøgelse, der skulle afklare 
muligheden for at producere 
biogas lokalt til brug i varme-

opbygning, placering, potentielle 
interesser, forsyningsområder, 
økonomi m.v. vurderet. 

Der blev efterfølgende udarbejdet 
en VVM-redegørelse for Solrød 
Biogasanlæg samt en miljøvurder-
ing af det tilknyttede kommune-
plantillæg (tillæg nr. 3 til Kommu-
neplan 2009-2021).

Der er også blevet udarbejdet en 
lokalplan (418.1 for Biogasanlæg 
ved Åmarken), som blev endeligt 
vedtaget i august 2012. 

Figur 3.21.2: Indsamling af papir 
på modtagestationen i Gadstrup 
(Roskilde). Fremover vil papir og 
andre affaldsprodukter i højere 
grad blevet opfattet som vigtige 
ressourcer, der ikke må gå tabt.
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Figur 3.21.3: Afstandskrav mel-
lem affaldsanlæg og forurenings-
følsom arealanvendelse.

Større tekniske anlæg
3.22 Affalds- og biogasanlæg

Redegørelse

På baggrund af dette har Solrød 
Kommune og CP-Kelco indgået et 
samarbejde om etableringen af 
biogasanlægget i Solrød Kom-
mune. Der er i kommuneplanens 
rammebestemmelser stillet krav 
om, at der skal etableres af-
skærmende bevoksning omkring 
området.

Afstandskrav mellem affalds-
anlæg og forureningsfølsom 
arealanvendelse
Ifølge retningslinjerne er der fast-
sat afstandskrav mellem foruren-
ingsfølsom arealanvendelse og en 
række forskellige typer affalds-
anlæg. Afstandskravene fremgår 

Mobile nedknusningsanlæg for 
bygningsaffald, som anvendes 
midlertidigt i forbindelse med ned-
rivningsprojekter, er ikke omfattet 
af retningslinjerne.

Fremtidig planlægning
Den planlagte kapacitet med hen-
syn til forbrænding og deponering 
anses som opfyldt på de eksister-
ende anlæg (udenfor kommu-
nen). Øvrige entreprenører eller 
behandlingsanlæg kan udskiftes, 
uden at det forventes at give an-
ledning til ændringer i den fysiske 
planlægning i Solrød Kommune.

I forbindelse med udbud af ind-
samling af affald fra husstandene 
har der hidtil været lagt vægt på 
at renovatøren havde et udgangs-
punkt for biler, personalefaciliteter 
m.m. i området. 

Det har i tidligere udbud været 
hos en lokal vognmand, men er 
i det nuværende udbud, som er 
et fælles udbud med Greve, er 

det bliver aktuelt med en plads 
i forbindelse med nyt udbud i 

2014 at placere pladsen i Solrød 
Kommune, skal placering ske i et 
erhvervsområde under hensyntag-

Den teknologiske konklusion på 
regeringens kommende affalds-
strategi er meget usikker. Der kan 
i perioden blive behov for tvær-
kommunale anlæg til sortering 
af affaldsfraktioner eller til forbe-
handling af bioaffald. Der er ikke 
i denne kommuneplan reserveret 
plads hertil i Solrød Kommune. 
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Byrådets mål er:

At tab af ressourcer og miljø-
belastning fra forurenet jord 
forebygges.

At medvirke til, at nye depo-
nier for forurenet jord placeres 
miljømæssigt forsvarligt og 
under hensyn til andre plan-
interesser. 

At mængden af ren over-
skudsjord begrænses.

3.22 Forurenet og ren jord 
Større tekniske anlæg

Mål og retningslinjer

Retningslinje 3.22.1, Lokalisering af anlæg:
Anlæg, som modtager, behandler, omlaster eller deponerer forurenet 
overskudsjord, må ikke lokaliseres i områder, hvor der kan opstå kon-

særlige forhold eller overordnede hensyn taler herfor.

Retningslinje 3.22.2,  
Afstand til forureningsfølsom arealanvendelse:
Der må i den kommunale planlægning ikke udlægges arealer, således 
at afstanden mellem forureningsfølsom arealanvendelse og deponer-
ingsanlæg for forurenet jord bliver mindre end 500 m, medmindre 
det ved undersøgelser godtgøres, at der ikke er miljømæssige gener 
forbundet hermed.
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3.22 Forurenet og ren jord 
Redegørelse

Lovgrundlag og baggrunds-
materiale

Lov om planlægning, lovbe-
 kendtgørelse nr. 813 af 21. juni 
 2007 § 11a stk. 1, nr. 5.

Bekendtgørelse om suppler-
 ende regler i medfør af Lov om 
 planlægning, Miljø- og Energi-
 ministeriets bekendtgørelse nr. 
 428 af 02. juni 1999 (Samlebe-
 kendtgørelsen).

Lov om miljøbeskyttelse, lov-
 bekendtgørelse nr. 879 af 26. 
 juni august 2010 (Miljøbeskyt-
 telsesloven).

Bekendtgørelse om depone-
 ringsanlæg, bekendtgørelse 
 nr. 650 af 29. juni 2001 (Depo-
 neringsbekendtgørelsen). Det 
 er implementeringen af EU’s 
 direktiv om deponeringsanlæg i 
 dansk lovgivning.

Bekendtgørelse om genanven-
 delse af restprodukter og jord 
 til bygge- og anlægsarbejde 
 – og om anvendelse af sorte-
 ret, uforurenet bygge- og 
 anlægsaffald, Miljøministeriets 
 bekendtgørelse nr. 1632 af 21. 
 december 2010. (Genanvendel-
 sesbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse nr. 1479 af 12. 
 december 2007 om anmeldelse 
 og dokumentation i forbindelse 

Affaldsstrategi 2005-2008. Det 
 er Regeringens opfølgning på 
 affald 21, der dækker perioden 
 1998-2004.

Deponering af forurenet jord, 
 tillæg til Regionplan 2001 for 
 Roskilde Amt.

Vejledning i håndtering af for-
 urenet jord på Sjælland, juli 
 2001.

Strategi for placering af ren 
 overskudsjord for Sjælland 

 og Lolland/Falster, februar 

Kapacitet for placering af ren 
 og forurenet overskudsjord på 
 Sjælland og Lolland Falster, 
 notat udarbejdet af miljøchef-
 erne fra de amtskommunale 
 enheder på Sjælland, 2002.

§§ 14, 15 og 50a i Lovbekendt-
 gørelse nr. 1427 af 4. decem-
 ber 2009 af lov om forurenet 
 jord.

Regulativ for jordhåndtering i 
 Solrød Kommune.

Kommuneplanen skal indeholde 
retningslinjer for beliggenhed af 
virksomheder m.v., hvortil der af 
hensyn til forebyggelse af foruren-
ing må stilles særlige beliggen-
hedskrav, jf. Planlovens § 11a, nr. 

-
anlæg for forurenet jord.

I visse tilfælde er placering af 
deponeringsanlæg for forurenet 
jord omfattet af VVM-reglerne, jf. 
Samlebekendtgørelsen.

Kommunerne har ansvaret for 
affaldsplanlægning, herunder 
for planlægning for forurenet 
overskudsjord samt ansvaret for 
anvisning af forurenet jord til be-
handling eller bortskaffelse. End-
videre har kommunen ansvaret for 
at udpege de områder, som kan 
forventes at være lettere foruren-
ede og fastlægge kriterierne for 
udpegningen.

Regionsmyndigheden kortlægger 
de områder, som er forurenede 
over afskæringskriterierne eller
som forventes at være det på 
baggrund af viden om tidligere 
aktivitet på arealet.

Baggrund for retningslinjer
Formålet med planlægningen er 
at få tilvejebragt placeringsmu-
ligheder for deponeringsanlæg 
til forurenet jord. I denne sam-
menhæng forstås forurenet jord 
til slutdeponering. Jorden kan ikke 
genanvendes eller renses. Jorden 
skal deponeres endeligt på en 
måde, som er miljømæssigt for-
svarligt langt ud i fremtiden.

Jordkategorier
-

tegorierne 1 og 2 samt kraftigere 
forurenet jord.

Kategori 1 jord er ren jord, der 
dog ikke må deponeres steder 
som råstofgrave og naturområder.

Kategori 2 jord er forurenet jord, 
der ikke er så forurenet, at det 
ikke må deponeres.

Kraftigere forurenet jord kategori-
seres af kommunen i de konkrete 
tilfælde.

Deponeringsbehov
Der vurderes at være et årligt 
deponeringsbehov på 1 mio. tons 
forurenet overskudsjord svarende 
til ca. 600.000 m3 -
regionen, samt en ukendt større 
mængde fra Region Sjælland.

Et regionalt samarbejde skal i den 
kommende planperiode sætte 

deponeringsanlæg for forurenet 
jord.

Genanvendelse
Det bør i forbindelse med større 
bygge- og anlægsarbejder indgå i 
overvejelserne at benytte lettere 
forurenet jord til erstatning for 
råstoffer i det omfang, dette er 
miljømæssigt forsvarligt. Denne 
anvendelse nedbringer behovet 
for deponeringskapacitet.

Større tekniske anlæg
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3.23 Forurenet og ren jord
Større tekniske anlæg

Redegørelse

Jord kan genanvendes efter be-
stemmelserne i Miljøministeriets 
bekendtgørelse nr. 1632 af 21. 
december 2010 ”Bekendtgørelse 
om genanvendelse af restproduk-
ter og jord til bygge- og anlægs-
arbejder, - og om anvendelse af 
sorteret, uforurenet bygge- og 
anlægsaffald

I de tilfælde, hvor bekendtgørel-
sens krav ikke kan overholdes, 
eller hvor den aktuelle situation 
ikke omfattes af bekendtgørelsen, 
vil den enkelte sag blive vurderet 
konkret efter Miljøbeskyttelseslov-
ens bestemmelser. Solrød Kom-

er mest forsvarligt:

- At der i områder med særlige  
 drikkevandsinteresser ikke ud-
 føres bygge/anlægsarbejder 
 med jord over kategori 2.

At der i indvindingsoplandet  
 omkring kildepladser og i sår-
 bare områder ikke udføres 
 bygge/anlægsarbejder med 
 jord over kategori 2.

At der i kildepladszoner som 
 hovedregel ikke udføres 
 bygge/anlægsarbejder med 
 jord af kategori 2.

Uddybning af retningslinjerne
Affaldsanlæg omfatter anlæg som 
modtager, behandler, omlaster og 
deponerer affald, herunder jord, 
og som er godkendelsespligtige 
efter Miljøbeskyttelseslovens ka-
pitel 5. De statslige miljøcentre er 
myndighed.

Deponering af forurenet jord kan 
ske i miljøgodkendte specialdepo-
ter med et membransystem, som 
opsamler nedsivende forurenet 
regnvand, såkaldt perkolat. Når 
deponeringen er afsluttet, afdæk-
kes med ren jord. Under driften 
og efterbehandlingen sker der en 

overvågning og evt. opsamling 
og rensning af perkolatet på et 
eksternt renseanlæg. Efterhånden 
som de forurenende stoffer ud-
vaskes af depotet bliver perkolatet 
stadig renere. Når perkolatet har 
en renhedsgrad, så det ikke mere 
er en miljøfare for grundvandet 
og/eller recipienten, overgår de-
potet til såkaldt passiv drift. Dette 
sker typisk efter 30-50 år.

Placering af forurenet jord kan 
også ske som et nyttiggørelses-

at anlægget har en begrænset 
størrelse, og at det kan etableres 
inden for en afgrænset og rela-
tivt kort tid. Til den efterfølgende 
overvågning stilles begrænsede 
krav. Det er de amtslige enheder, 
der fører tilsyn med deponerings-
anlæg og nyttiggørelsesanlæg 
godkendt efter kapitel 5 i Miljø-
beskyttelsesloven.

Afstandskrav mellem affalds-
anlæg og forureningsfølsom 
arealanvendelse
Retningslinjerne fastsætter af-
standskrav mellem forureningsføl-
som arealanvendelse og deponer-
ingsanlæg for forurenet jord. 
Afstandskravet er fastlagt ud fra 
en vurdering af, hvilke gener et 
depot for forurenet jord kan tænk-
es at påføre omgivelserne. Dette 
kan være risiko for lugtgener, 

Ved fastlæggelse af afstandskrav 
for forskellige typer anlæg er der 

om Miljø og Planlægning”, som 
Miljø- og Energiministeriet har 
udarbejdet for at skabe sammen-
hæng mellem miljøbeskyttelse og 
planlægning.

Afstandskravene gælder for såvel 
nye som for ændringer i allerede 
eksisterende arealudlæg, herund-
er intensiveret arealanvendelse, 

f.eks. hvor en ny lokalplan tillader 
opførelse af boliger på arealer, der 
tidligere var udlagt som friarealer 
i et boligområde. Retningslinjen 
gælder ligeledes ved nyetablering 
eller ved væsentlige udvidelser 
af eksisterende anlæg i forhold 
til arealer, der i kommune- eller 
lokalplan er udlagt til forurenings-
følsom anvendelse.

-
ning af jord 

Baggrund 
Kommunerne skal udpege områd-
er, der forventes at være lettere 
forurenede, ifølge Jordforuren-
ingsloven. Som udgangspunkt er 

områder inden for byzone, og 
områderne betegnes som ”om-

-

januar 2008.

Jordflytning

anmeldepligt i områder der er 

fra grunde, der er kortlagte i hen-
hold til Jordforureningsloven.   

ske via et skema, der skal ud-
fyldes og sendes til kommunen. 

-

områder er beskrevet i”Regulativ 
for jordhåndtering i Solrød Kom-
mune”.

Lettere forurenet jord
Den lettere forurening 
i byerne og stammer typisk fra 
længere tids forureningspåvirk-

udstødning og industriens emis-
sioner. 
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Ved lettere forurenet jord forstås 
jord, som er lettere påvirket af 

opvarmning og industri m.v.  

Langt hovedparten af den jord, 

er og langs veje, jernbaner og i 
erhvervsområder, viser sig at være 
lettere forurenet. Det er foruren-
ing der er kommet fra luften over 
en længere årrække og ikke kraft-
ig forurening fra udslip og uheld 
med olie og kemikalier.  

Miljøstyrelsen har udarbejdet 
en pjece med retningslinjer for 
beboere i områder, der er lettere 
forurenede. 

Udpegning af område-
klassificerede områder
Som udgangspunkt skal alle 

Solrød kommune har dog valgt at 
benytte sig af den mulighed der 
er givet til, at udtage områder i 

sig typisk om nyere boligområder 
bygget på landbrugsjord og gamle 
sommerhusområder. Ved udpeg-
ning af områder, der skal område-

er der benyttet følgende kriterier:

Ældre byområder.

Områder der støder op til  
 større, ældre vej.

Industriområder. 

Opfyldte områder.

ingen kan med tiden revideres, 
hvis der gennem anmeldelse af 

om forureningsgraden inden for 
større sammenhængende arealer. 
Revideringen vil være en proces, 
der foregår løbende.

Ren jord
Det har i de seneste år været et 
problem at komme af med ren 
overskudsjord. Det skyldes dels 
en stor byggeaktivitet, dels at en 
ændring af Miljøbeskyttelsesloven 
medførte, at der ikke længere 

-
jord i råstofgravene. Det har givet 
problemer for vognmændene og 
medført en række uhensigtsmæs-
sige placeringer af jorden i det 
åbne land.

i samarbejde med de amtskom-
munale enheder på Sjælland en 
strategi for ren jord.

I strategien er der formuleret en 
række mål, som bør gælde for 
håndtering af ren jord:

1. Mængden af ren overskudsjord 
 skal begrænses.

2. Overskudsjord skal anvendes 
 tæt på, hvor den bortgraves.

3. Ren jord må ikke placeres til-
 fældigt og uhensigtsmæssigt i 
 det åbne land.

4. Ren jord bør anvendes til at 
 skabe nye kvaliteter for land-
 skab, friluftsliv og oplevelser 
 eller bygges ind i eksisterende 
 anlæg.

5. Arealer, der kan anvendes til 
 forurenet jord, må ikke an-
 vendes til ren jord.

6. Ren jord må ikke blandes med 
 forurenet jord.

 skal kende sit ansvar og sine 
 muligheder.

Der er i Ren jord-strategien 
foretaget en analyse af, hvor den 
rene jord må forventes at blive 

produceret i de kommende år. Det 

side).

overskudsjord maksimalt bør/kan 
transporteres 20 km af hensyn 
til økonomien, bør der minimum 
være et projekt til at modtage ren 
overskudsjord i hvert af følgende 
områder:

Centralt i Nordøstsjælland
Centralt i Vestegnen
I Centralkommunerne
Mellem Køge og Ringsted

3.22 Forurenet og ren jord 
Redegørelse

Større tekniske anlæg
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Figur 3.22.1: Fuldført byggeri 
i m2 i perioden 1991-2002 på 
Sjælland, fra Regionplan 2005, 
side 248.
Da det forventes, at fordelingen
af byggeaktiviteten i den kom-
mende periode vil være fordelt
nogenlunde som i den forud-
gående, giver figuren et indtryk 
af, hvor man kan forvente høj 
byggeaktivitet og dermed stor 
produktion af ren overskudsjord.
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Kommuneplanprocessen

Planstrategi 2011 og Den Grønne Dagsorden
Forud for kommuneplanforslaget udsendte kommunen Planstrategi 
2011 og Den Grønne Dagsorden som oplæg til kommuneplanarbejdet. 
Planstrategien var i offentlig høring i perioden fra den 6. maj - den 1. 
juli 2011, med borgermøde den 23. maj 2011.

Planstrategien og de indkomne kommentarer var grundlaget for 
forslaget til den nye kommuneplan.

Forslag til Kommuneplan 2013-2025
Forslag til Kommuneplan 2013-2025 var fremlagt i offentlig høring i 
perioden fra den 1. februar 2013 - 2. april 2013. 

Borgermøde og udstilling
Der blev afholdt borgermøde den 7. februar 2013 i forbindelse med 
høringen af kommuneplanen.

Borgermødet blev afholdt som et åbent hus arrangement med udstilling 
af kommuneplanforslaget og med mulighed for at spørge nærmere ind 
til forslaget.

Efter borgermødet kunne udstillingen ses på Solrød Bibliotek i resten af 
høringsperioden.

Resultat af høring
I løbet af høringsperioden modtog kommunen 100 høringssvar med 
kommentarer og forslag til kommuneplanen. 

Disse kommentarer er vurderet og behandlet af Byrådet den 17. juni 
2013 i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen.

Fra forslag til endelig plan

Planstrategi 2011 og Den 
Grønne Dagsorden som oplæg 
til kommuneplanrevisionen.

Kommuneplanforslaget bestod af 
3 hæfter - lige som den endelige 
udgave af kommuneplanen.

PlPllanann ttstststrararatettetegiigiigi 22222201010101011111 ogogog DDDDDenenen

Planstrategi 2011
- og Den Grønne Dagsorden
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Forsidens baggrund er et luftfoto 
af Jersie Landsby omgivet af det 
åbne land.

Byrådet vedtog den 17. juni 2013 Kommuneplan 2013-2025 for Solrød 
Kommune i sin endelige udformning. 

I december 2011 vedtog Byrådet ”Planstrategi 2011 og Den Grønne 
Dagsorden”, som et oplæg til den kommende kommuneplanlægning. 
Planstrategien var Byrådets bud på, hvordan Solrød Kommune skulle 
udvikle sig de kommende år, og hvilke krav Byrådet stillede til den 
kommunale planlægning. I forbindelse med planstrategien blev der af-
holdt et borgermøde den 23. maj 2011. Planstrategien og de indkomne 
kommentarer har dannet grundlag for kommuneplanforslaget.

Kommuneplanen tager udgangspunkt i Byrådets vision om Solrød Kom-
mune:

”Vi skal være en dynamisk kommune - det bedste sted at leve og bo i 
hovedstadsområdet.

En velfungerende bo-kommune:

”

Kommuneplan 2013-2025 var i offentlig høring som forslag i perioden 
fra den 1. februar 2013 til og med den 2. april 2013. Der blev holdt 
borgermøde med åbent hus og udstilling af kommuneplanforslaget den 
7. februar 2013. Ustillingen kunne efterfølgende ses i resten af hørings-
perioden på Solrød Bibliotek.

I høringsperioden blev der modtaget 100 høringssvar, som er behandlet 
på Byrådets møde den 17. juni 2013.

Kommuneplanen består af 3 dele:

  Et ovedstrukturhæfte
  Et temahæfte om det åbne land, som uddyber temaet om det åbne 
  land i hovedstrukturhæftet
  Rammer for lokalplanlægningen

Byrådet mener, at med denne kommuneplan er rammerne skabt til, at 
Solrød Kommune kan gå en ny planperiode i møde.

iels rup
borgmester

Forord
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Læsevejledning
for rammer for lokalplanlægningen

Figur 1:  Planlovssystem 2007.
Kommunens planlægning er 
underlagt både den statslige og 
regionale planlægning.

LANDSPLANLÆGNING
Regeringens politik:
Landsplanredegørelser
Oversigt over statslige interesser
Landsplandirektiver, Fingerplan 2007

Sektorplaner:
Vandplan
Natura 2000-planer
Tra kplan

S
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N
E KOMMUNEPLANER

Planstrategi
Arealregulering for by og land

LOKALPLANER

R
EG

IO
N

REGIONALE UDVIKLINGSPLANER
Regionens visioner, i Region Sjælland:
Den regionale udviklingsstrategi (RUS)

Sektorplaner: Råstofplan

Regionale vækstfora:
Erhvervsudviklings-

strategi

Kommuneplanens indhold 
og opbygning
Denne kommuneplan er Byrådets 
udgangspunkt for den fysiske ud-
vikling af kommunen i den næste 
12-årige planperiode.

Kommuneplanen er udarbejdet 
med hjemmel i Planloven. Byrådet 
arbejder for realiseringen af plan-
en. Byrådet skal i hver 4-årige 
valgperiode tage stilling til, om 
kommuneplanen eller dele heraf 
skal revideres. Byrådet kan ændre 
kommuneplanen i løbet af plan-
perioden, gennem udarbejdelse af 
et tillæg til den gældende kom-
muneplan. 

Offentligheden inddrages både 
ved revision af kommuneplanen 
og ved udarbejdelse af kommune-
plantillæg.

Byrådet har siden sidste kom-
muneplan i 2009 kun foretaget få 
ændringer ved kommuneplantil-
læg (3 tillæg på 4 år).

Kommuneplanen er det overord-
nede dokument for kommunens 
fysiske udvikling og planlægning. 
En kommuneplan skal ifølge Plan-
loven indeholde: En hovedstruk-
tur, en redegørelse for planens 
forudsætninger og rammer for 
lokalplanlægningen. 

Kommuneplanen overtog ved 
revisionen i 2009 Regionplan 
2005’s retningslinjer for en række 
områder under hensyntagen til de 
statslige interesser. Og Regionpla-
nen blev efterfølgende a yst. 

Det betød, at kommuneplanens 
retningslinjer blev bindende for 
både Byrådet og borgerne, mens 
rammebestemmelserne fortsat 
kun er bindende for Byrådet, indtil 
en lokalplanlægning nder sted.

Kommuneplan 2013-2025 for Sol-
rød Kommune er opdelt i 3 dele:

  Hovedstrukturhæfte: 
  En borgerrelateret del, op-
  delt i 5 temaer. Temaerne 
  indeholder Byrådets mål, 
  visioner og retningslinjer for 
  kommunens udvikling og 
  planlægning i de kommende 
  12 år.  
  Tema om klima og bæredyg-
  tighed gør det samtidig ud for 
  kommunens klimatilpasnings-
  plan.

  Temahæfte om det åbne 
  land: 
  Temahæftet supplerer og ud-
  dyber hovedstrukturens tema 
  om det åbne land. Byrådets 
  mål og retningslinjer for det 
  åbne lands planlægning og 
  administration indgår i tema-
  hæftet og ikke i hovedstruk-

  turen, som for de øvrige kom-
  muneplantemaer.   

  Rammer for lokalplan-
  lægningen: 
  En mere administrativ del, der 
  – med udgangspunkt i hoved-
  strukturens retningslinjer – 
  fastsætter konkrete bestem-
  melser for anvendelsen af de 
  enkelte delområder (ramme-
  områder) i kommunen. Disse 
  rammebestemmelser danner 
  grundlag for udarbejdelse af 
  lokalplaner. 
  Kommuneplanen skal kun 
  indeholde rammebestemmel-
  ser for byområder, hvorimod 
  det åbne lands planlægning 
  og administration reguleres i 
  henhold til retningslinjerne 
  (se temahæftet for det åbne 
  land).

Dette hæfte indeholder Rammer 
for lokalplanlægning. Der er 
gjort nærmere rede for hæftets 
opbygning på næste side.

vordan vi er kommet fra plan-
strategien til kommuneplanfor-
slaget, kan du læse mere om i 
hovedstrukturen, i afsnittet ”Fra 
planstrategi til kommuneplan.”
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Læsevejledning
Rammer for lokalplanlægning- 
en beskriver de retningslinjer, 
der gælder for udarbejdelsen af 
lokalplaner. Disse retningslinjer 
går under betegnelsen rammer, 
som dækker over de anvendel-
sesbestemmelser, der gælder for 
de enkelte (ramme)områder, som 
f. eks. bolig, erhverv, offentlige 
formål m.m. Rammerne indehold-
er også bebyggelsesregulerende 
bestemmelser, såsom bebyggel-
sesprocent, bygningshøjde, krav 
til friarealer m.m. 

Rammebestemmelserne er bind-
ende for lokalplanernes indhold. 
Det vil sige at nye lokalplaner skal 
holdes inden for rammerne. En 
lokalplan må ikke overskride ram-
merne, men lokalplanens bestem-
melser må være strammere og 
mere detaljerede. 

Rammebestemmelserne kan kun 
ændres ved et tillæg til kommune-
planen. I den forbindelse inddrag-
es offentligheden i høringsfasen.

Dette hæfte med rammerne for 
lokalplanlægningen er bygget op, 
så der først beskrives en række 
generelle rammer fælles for kom-
munen. Disse gør sig gældende 
for alle områder i kommunen. 
Eksempelvis er der fastlagt 
parkeringsnormer for boliger og 
erhverv. 

erefter følger fem kapitler, som 
hver især indeholder ramme-
bestemmelserne for en række 
rammeområder i kommunens 
seks forskellige ejerlav: Gammel 

avdrup, Ulvemose ( avdrup), 

Solrød, Jersie, Kirke Skensved 
og Karlstrup. Kapitlerne er opdelt 
efter følgende geogra ske om-
råder: avdrup, Solrød Strand, 
Jersie Strand, Karlstrup Strand og 
landsbyerne.

Strukturen i rammebestemmel-
serne for hvert ejerlav er baseret 
på en opdeling af kommunen i 
områder med forskellig anvend-
else. Anvendelseskategorierne 
opdeles som følger: Centerområd-
er, områder til offentlige formål, 
boligområder, og erhvervsområd-
er.
 
Det vil sige at hvert område 
beskrives med bestemmelser 
for den fremtidige anvendelse, 
bebyggelsesprocent, etageantal, 
bygningshøjde og lignende. Dette 
er opstillet i en række skemaer, 
hvor overskrifterne er angivet 
yderst til venstre i skemaet. 
Skemaerne indeholder således 
rammerne for lokalplanlægningen 
af de enkelte områder.

Derudover kan hvert enkelt om-
råde indeholde særlige bestem-
melser for det enkelte rammeom-
råde, særbestemmelser, såsom 
afvigelser fra de generelle be-
stemmelser, derudover fredninger, 
beskyttelseszoner, arealer der skal 
friholdes for bebyggelse m.m.

vis der er uoverensstemmelse 
mellem de generelle bestem-
melser og særbestemmelserne, 
er det særbestemmelserne, der 
gælder.

Figur 2: 
Eksempel på rammenummer, 
med forklarende tekster.

Rammenumre
Kommunen er opdelt i seks ejer-
lav. Disse opdeles igen i mindre 
områder efter deres anvendelse, 
og disse enkelte områder tildeles 
et såkaldt rammenummer bestå-
ende af et trecifret tal, eventuelt
efterfulgt af et bogstav, som 
angiver et delområde inden for 
rammen.

Det første ciffer i rammenummer-
et angiver, hvilket ejerlav området 
tilhører:

1    avdrup By, avdrup

2    Ulvemose, avdrup

3xx =  Solrød By, Solrød

4xx =  Jersie By, Jersie

5xx =  Kirke Skensved By, 
 Kirke Skensved

6xx =  Karlstrup By, Karlstrup

De efterfølgende to cifre er et 
løbenummer, der angiver anvend-
elsen – altså hvad området bliver 
brugt til:

x01 – x59 Byområder

x61 – x64 Jordbrugsområder

x65 – x69 Særlige 
 jordbrugsområder

x71 – x79 Naturområder

x81 – x89 Særlige 
 naturområder

x91 – x99 Landsbyer m.m.

Se eksempel på et rammenum-
mer i gur 2 øverst på siden.

Rammenummeret ligger også til 
grund for nummerering af lokal-
planerne i kommunen.

Eventuelt bogstav efter 
rammenummeret angi-
ver, hvilket delområde 
der er tale om.

4  0 3  A

De efterfølgende 2 cifre 
fortæller, hvad området 
bliver brugt til - her 
byområde.

Det første ciffer for-
tæller, hvilket ejerlav 
området tilhører - her 
Jersie By, Jersie.
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Generelle rammer

Kommunens lokalplaner skal holdes inden for de rammer, som er be-
skrevet i skemaerne for de enkelte områder. Det betyder, at lokalplaner 
kan indeholde strammere regler end rammerne, men ikke lempe på 
rammerne.

Ved lokalplanlægningen af alle kommunens områder skal følgende ge-
nerelle rammebestemmelser overholdes for de områder, hvor pågæld-
ende emne er aktuelt.

Opholdsarealer og friarealer
Lokalplaner skal sikre, at der ved byggerier udlægges friarealer, op-
holdsarealer og legeområder. 

Bebyggelsens opholdsarealer skal mindst have størrelserne som er 
angivet i tabel 1 (på modstående side).

Retningslinjerne i bygningsreglementet udgør minimumskravet, med-
mindre Byrådet godkender mere lempelige krav.

Parkeringspladser
Der skal inden for hvert enkeltområde og eventuelle veje, der afgræns-
er området udlægges areal til mindst: 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsare-
al, 1 p-plads pr. 25 m2 butiksareal, 1 p-plads pr. bolig ved etagebolig-
byggeri, 2 p-pladser pr. bolig ved tæt-lav boligbyggeri og 2 p-pladser 
pr. bolig ved åben-lav boligbyggeri og til offentlige formål et af Byrådet 
nærmere godkendt antal p-pladser, der vurderes i hvert enkelt tilfælde. 

En forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse er, at der på egen 
grund (parcelhuse) er anlagt mindst 2 p-pladser pr. bolig og for række-
huse mindst 1 p-plads pr. bolig. De resterende p-pladser i henhold til 
parkeringsnormen skal være anlagt på fælles p-pladser til en bebyggel-
se, herunder kan parkeringsbåse langs private fælles veje medregnes. 

I centerområderne gives mulighed for at opfylde p-kravet på fælles 
p-pladser, der skal være tilgængelige for offentligheden.

Ovenstående retningslinjer for parkeringspladser gøres gældende, 
medmindre Byrådet beslutter andet ved lokalplanlægning, eller andet 
fremgår af rammerne.

Vej- og sti-betjening
Lokalplaner skal sikre, at større offentlige tra kanlæg kan gennem-
føres. Desuden skal lokalplaner overholde vejmyndighedens fastsatte 
vejbyggelinjer og adgangsbegrænsninger.

Der skal sikres mulighed for at etablere tra ksikkerhedsfremmende 
foranstaltninger på vejene.
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Lokalplaner for et område, hvor der placeres støjfølsomme funktioner 
som boliger og institutioner m.v. samt tilhørende opholdsarealer og 
rekreative områder skal sikre, at gældende grænseværdier for tra kstøj 
og ekstern virksomhedsstøj kan overholdes. 

Tilsvarende skal lokalplaner for erhvervsområder, centerområder og 
områder med blandet bolig og erhverv sikre, at gældende grænse-
værdier for støj bliver overholdt.

Grundvandsbeskyttelse
Der henvises generelt til temahæftet om det åbne land under afsnittet 
om grundvand, idet de nævnte begrænsninger gælder for alle områder 
i kommunen. 

Lokalplaner for områder, for hvilket et landsplandirektiv eller kom-
muneplanens hovedstruktur indeholder retningslinjer for offentlige 
forsyningsanlæg og andre anlæg, skal sikre, at disse retningslinjer kan 
realiseres, eksempelvis transportkorridoren og arealreservation til den 
nye jernbaneforbindelse København-Ringsted.

Tabel 1: Mindstestørrelser for 
bebyggelsens opholdsarealer.

Opholdsarealer På grunde, hvor den 
maksimale
bebyggelsesprocent er
højst 60 

På grunde hvor den 
maksimale
bebyggelsesprocent er 
større end 60 og 
mindre end 110 

På grunde, hvor den 
maksimale
bebyggelsesprocent er 
større end 110 

Ved almindelig 
beboelsesbygninger 
skal opholdsarealet 
mindst udgøre 

100 % af bygningernes 
etageareal 

50 % af bygningernes 
etageareal 

30 % af bygningernes 
etageareal 

Ved ungsomsboliger, 
hoteller og lignende 
skal opholdsarealet 
mindst udgøre 

50 % af bygningernes 
etageareal 

25 % af bygningernes 
etageareal 

15 % af bygningernes 
etageareal 

Ved bygninger for 
erhverv, undervisning, 
kulturelle formål og 
lignende  skal 
opholdsarealet mindst 
udgøre 

15 % af bygningernes 
etageareal 

10 % af bygningernes 
etageareal 

5 % af bygningernes 
etageareal 

Ved ungdomsboliger, 
hoteller og lignende 
skal opholdsarealet 
mindst udgøre



10

Generelle rammer

Varme- og energiforsyning
Lokalplaner for områder med mulighed for ny bebyggelse skal sikre, at 
bebyggelsen ikke må tages i brug før der er etableret varmeforsyning 
og tilslutning til kollektive varmeforsyningsanlæg som fjernvarme og 
naturgas m.v. i overensstemmelse med kommunens varmeplanlæg-
ning. 

Lokalplaner skal tage stilling til, hvilke former for alternativ varme- og 
energiforsyning, som derudover må anvendes (eksempelvis jordvarme-
anlæg, solceller m.m.).

Antenner m.v.
Parabolantenner må kun placeres og udformes i overensstemmelse 
med kommunens retningslinjer:

Retningslinjer for opsætning af individuelle parabolanten-
ner i Solrød Kommune
Såfremt kommunen modtager en klage eller en ansøgning om 
individuelle paraboler, vil sagerne blive behandlet i overens-
stemmelse med følgende retningslinier:

1. Generelt skal det tilstræbes, at paraboler opsættes så  
 diskret som muligt under hensyntagen til modtageforhold-
 ene.

2. Der må på hver ejendom placeres én parabol på maksimalt 
 1,00 m diameter når den placeres således, at overkant ikke 
 overstiger mere end 2,50 m fra terræn og parabolen ikke 
 placeres tættere end 2,50 m på skel.

 angivet i pkt. 2 eller tættere på skel end angivet i pkt. 2. 
 kræver bygningsmyndighedens særlige tilladelse i hvert 
 enkelt tilfælde, hvorved bygningsmyndigheden kan fastsæt-
 te bestemmelser om parabolens placering.

4. Paraboler på over 1,00 m i diameter skal i henhold til 
 Bygningsreglementet, kapitel 1,7, stk. 1, nr. 6, søges som 
 en anmeldelsessag. Bygningsmyndigheden kan i tilladelsen 
 fastsætte bestemmelser om parabolens placering.

Retningslinjerne blev godkendt af TFU den 11. maj 1998, og er 
senest revideret i 2008 (i forbindelse med Bygningsreglementet 
2008).
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Figur 2: Der er blevet udarbejdet 
bevarende lokalplaner for nogle 
af kommunens landsbyer. Her 
stemningsbillede fra Karlstrup 
Landsby.

Mini-vindmøller
Der kan ikke placeres mini-vindmøller i byzone. I landzone kan mini-
vindmøller kun placeres efter Byrådets nærmere godkendelse i hvert 
enkelt tilfælde og under hensyntagen til bevaringsværdige kultur-
miljøer.

Bevarende lokalplaner
Lokalplaner, der omfatter bygninger, kulturmiljøer og/eller bymiljøer, 
der efter Byrådets skøn er af væsentlig interesse, skal sikre, at 
ændringer af eksisterende bevaringsværdier, herunder bebyggelsens  
anvendelse,  omfang, placering, facadeudformning og  beplantning m.v. 
kun sker efter Byrådets særlige tilladelse, så områderne sikres mod i 
ubemærkethed, at undergå gradvise uønskede forandringer. Det gælder 
også de i kommuneplanen udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer.

Klimatilpasning
Ved udarbejdelse af lokalplaner skal der af hensyn til klimatilpasning 
tages stilling til, om der skal indarbejdes krav om minimumssokkelkote 
i lokalplanen.
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Rammebestemmelser for Havdrup, 
(Ejerlav: Ulvemose, Havdrup)

Nr. Navn                                                    

Centerområder
207 avdrup Center, avdrup Bymidte
208 A ovedgaden Nord, avdrup Bymidte     
208 B ovedgaden Nord  

Områder til offentlige formål
209 Scheels Enge   
210 avdrup Nyskov 
211 avdrup Skole (er sammenlagt med 206) 
213  avdrup Idrætsanlæg A 
214 avdrup Sparebassin 
223 avdrup Græshave  

Boligområder
201 avdrup Vest 1  
202 A Ørnesæde A   
202 B Ørnesæde B   
202 C Ørnesæde C    
203 Scheels Eng 
204 Gartnerhaven   
205 Søndermarksvej  
206 avdrup Vest  
215 ovedgaden Syd    
216 Bryggerivej og Akacievangen 
217 avdrupvang m.v.    
218 Sallevvej og Ulvemose Vest  
218 A Skolevej     
219 Ulvemose Øst 
220 Skovvej Øst    
220 A Skovvænget    
221 Skovvej Vest   
226 Skolevej Øst   

Erhvervsområder
222 A avdrup Industriområde A    
222 B avdrup Industriområde B    
225 avdrup Industriområde Øst    
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Område nr. 207 208 A og 208 B

Anvendelse Centerformål (butikker, liberalt erhverv, 
samt mindre - ikke genegivende - 
fremstillingsvirksomhed tilknyttet 
butikkerne), offentlige formål og 
kulturelle formål samt sådanne former 
for boligbebyggelse, der med fordel kan 
placeres i et centerområde.  
Der må ikke indrettes boliger i 
stueetagen. 

Centerformål, boligformål og offentlige 
formål (station med stationsplads og 
parkeringspladser). 

I område 208A må der desuden indrettes 
mindre butikker, der kan indpasses i 
Hovedgadens bebyggelsesstruktur, samt 
mindre ikke generende 
fremstillingsvirksomheder tilknyttet 
butikkerne og liberalt erhverv.  

Bebyggelses-
procent 

Max 45 for området under ét. Max 40 for hvert af de enkelte områder 
under ét.  

For 208 A gælder desuden:  
Max 50 for hver enkel ejendom. 

Antal etager / 
Bygningshøjde 

Max 2 etager. 208 A: Max 2 etager med udnyttet 
tagetage. 

208 B: max 1 etage med udnyttet tagetage.

Butikkers max 
størrelse

Detailhandels-
ramme

Dagligvarebutikker: 3.500 m2

Udvalgsvarebutikker: 2.000 m2

Samlet etageareal inden for områderne 
207 og 208A: max 7.000 m2 (heraf max 
2.730 m2 til nybyggeri og omdannelse til 
butiksformål). 

Dagligvarebutikker: 3.500 m2

Udvalgsvarebutikker: 2000 m2

Samlet etageareal inden for områderne 207 
og 208A: max 7.000 m2 (heraf max  2.730 
m2  til nybyggeri og omdannelse til 
butiksformål).  

Bebyggelsen Bebyggelsen må placeres som 
randbebyggelse langs Centergaden, dog 
således at genevirkninger i forhold til 
anden bebyggelse undgås. 

Boliger må opføres som rækkehuse.  

Friarealer Mindst 25 % af området skal anvendes 
til større samlede fælles friarealer 
(gågade, parkeringsarealer mv.). 

Der skal i forbindelse med ny bebyggelse og 
omdannelse tilvejebringes opholdsarealer 
inden for pågældende område eller 
ejendom(me) svarende til mindst 100 % af 
boligetagearealet og 50 % af 
erhvervsetagearealet samt fornødent areal 
til parkeringspladser. 

Andet Se også de ”Generelle rammer”. Se også de ”Generelle rammer”. 

Omkring Hovedgadens nordlige del kan 
planlægges en med Havdrup Center 
sammenhængende stationsplads/torv. 

En del af Hovedgaden er udpeget som 
bevaringsværdigt kulturmiljø, se evt. 
temahæftet side 20. 

Rammebestemmelser for Havdrup
Centerområder
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Område nr. 209 210 211

Anvendelse Offentligt friareal 
(skovplantning). 

Offentligt friareal (bypark), 
rideskole, skovplantning og 
lignende samt boligformål  
i eksisterende bebyggelse. 

Offentlige formål (skoler, 
institutioner for yngre og 
ældre). Såfremt behovet for 
de pågældende institutioner 
helt eller delvist bortfalder 
som følge af faldende 
brugertal, kan der etableres 
funktioner som liberalt 
erhverv, beskyttede boliger 
el. lign., som efter Byrådets 
skøn kan indpasses i 
områderne. 

Bebyggelses-
procent

- - Max 30 for området under ét.

Antal etager / 
Bygningshøjde

- - Max 2 etager. 

Antal boliger - - -

Bebyggelsen Friholdes for anden 
bebyggelse end mindre 
bygninger i forbindelse 
med områdets 
anvendelse som offentligt 
friareal (f.eks. 
toiletbygninger, 
spejderhytte). 

Friholdes for anden 
bebyggelse end den for 
driften af arealerne 
nødvendige 
(toiletbygninger, 
spejderhytte, stalde og 
ridehaller). 

Placeres således, at 
genevirkninger i forhold til 
anden bebyggelse eller 
omgivelserne undgås. 

Friarealer

Andet Se også de ”Generelle 
rammer”.

Se også de ”Generelle 
rammer”.

Se også de ”Generelle 
rammer”.

Områder til offentlige formål
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Område nr. 213 214 223

Anvendelse Delområde A fastlægges til 
offentlige formål 
(idrætsanlæg), og delområde B 
til boligformål. 

Offentlige formål 
(sparebassin og 
kloakpumpestation). 

Grønt område for de 
tilgrænsende 
boligbebyggelser. 

Bebyggelses-
procent

Max 25 for de enkelte 
delområder A og B under ét. 

Antal etager / 
Bygningshøjde

Max 8,5 m over det omgivende 
terræn.

For delområde B gælder 
desuden: max 1 etage med 
udnyttet tagetage. 

Antal boliger

Bebyggelsen

Friarealer Området friholdes for 
anden bebyggelse end 
mindre bygninger i 
forbindelse med 
områdets anvendelse. 

Andet Se også de ”Generelle 
rammer”.

Se også de ”Generelle 
rammer”.

Se også de ”Generelle 
rammer”.

Rammebestemmelser for Havdrup
Områder til offentlige formål
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Område nr. 201 202 (A, B og C) 203 

Anvendelse Boligformål (tæt-lav) med 
tilhørende kollektive anlæg. 

Boligformål: 
Område A: åben-lav. 
Område B: tæt-lav. 
Område C: fælles grønt 
område.

Boligformål med 
tilhørende kollektive 
anlæg som varmecentral, 
børne-institution og 
lignende. 

Bebyggelses-
procent 

Max 35 for området under 
ét. 

Område A: Max  30 for 
hver enkelt ejendom. 
Område B: Max 35 for 
området under ét. 
Område C: friholdes for 
bebyggelse. 

Max 30 for området under 
ét. 

Antal etager / 
Bygningshøjde 

Max 3 etager. Område A: 1½ etage. 
Område B: max 2 etager. 

Max 2 etager. 

Antal boliger Min. 180 - max 220 boliger. - Min. 80 – max 120. 

Bebyggelsen Etage- og rækkehuse.  Parcel-, dobbelt- og 
rækkehuse.

Parcelhuse. 
Arealerne inden for en 
afstand af 25 m fra 
midten af Roskilde-Køge 
jernbane friholdes for 
bebyggelse. 

Friarealer Mindst 20 % af området 
skal anvendes til større 
sammenhængende fælles 
friarealer. 

- Mindst 20 % af området 
skal anvendes til større 
sammenhængende fælles 
friarealer. 

Andet Se også de ”Generelle 
rammer”.

Se også de ”Generelle 
rammer”.

Se også de ”Generelle 
rammer”.

Boligområder
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Rammebestemmelser for Havdrup
Boligområder
Område nr. 204 og 205 206 * 215, 216, 217, 218, 219, 

220, 220 A, 221 og 226 

Anvendelse Boligformål (åben-
lav) med tilhørende 
kollektive anlæg 
som varmecentral 
og lignende. 

Boligformål  med tilhørende kollektive 
anlæg som børneinstitution, fælles hus 
og lignende.  
I den nordøstlige del af området 
reserveres areal til offentlige formål 
(institutioner for yngre og ældre). 

Boligformål og bebyggelse 
til offentlige formål.  

Bebyggelses-
procent

Max 25 for hvert af 
områderne. 

Parcelhuse: max. 
30 pr. ejendom. 

Max 35 for området under ét. 

Parcelhuse: max 30 pr. ejendom. 

Max 25 for de enkelte 
områder under ét (med 
undtagelse af område 220 
A) og max 30 for hver 
enkelt parcelhus-ejendom.  

Antal etager / 
Bygningshøjde

Max 1 etage med 
udnyttet tagetage. 

Parcelhuse: max 1 etage med udnyttet 
tagetage. 
Øvrig boligbebyggelse: max 2 etager. 
Daginstitution: 1 etage. 

Max 1 etage med udnyttet 
tagetage. 

Antal boliger - Min. 280 – max 340  (ca. 50-60 
parcelhuse, 70-80 dobbelthuse og 
resten række- og etagehuse). 

Dobbelthusene langs områdets vestlige 
grænse kan konverteres til parcelhuse. 

-

Bebyggelsen Parcelhuse. Parcel-, dobbelt-, række- og 
etagehuse, fælles hus, daginstitution. 

Parcelhuse og rækkehuse. 

Friarealer Mindst 10 % af 
hvert af områderne 
skal anvendes til 
større samlede 
fælles friarealer.  

Mindst 20 % af området skal anvendes 
til større sammenhængende fælles 
friarealer. 

Område 220 A: mindst 
20 % af området skal 
anvendes til større 
sammenhængende fælles 
friarealer. 

Andet Se også de 
”Generelle 
rammer”.

Arealerne inden for 
en afstand af 25 m 
fra midten af 
Roskilde-Køge 
jernbane friholdes 
for bebyggelse. 

Se også de ”Generelle rammer”. 

Området udbygges i etaper på 
baggrund af en strukturplan, der sikrer 
en attraktiv haveby, som en integreret 
del af Havdrup. 
Bebyggelsen i 1 etage placeres mindst 
35 m fra midten af Havdrup Centervejs 
forlængelse og/eller beskyttes af en 
beplantet jordvold og/eller støjskærm 
mod vejen, der sikrer, at den 
beregnede grænseværdi for trafikstøj 
på 55 dB(A), målt ved bebyggelsens 
facade mod vej overholdes i en højde 
på 1,5 m over terræn, når vejen er 
forbundet med Tykmosevej. 

Se også de ”Generelle 
rammer”.

En del af Hovedgaden er 
udpeget som bevarings-
værdigt kulturmiljø, se evt. 
temahæftet side 20. 
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Område nr. 218 A  

Anvendelse Boligformål (tæt-lav).  

Bebyggelses-
procent 

Max 35 for området under ét. 

Antal etager / 
Bygningshøjde 

Max 1 etage med udnyttet tagetage. 

Antal boliger Max 50 boliger. 

Bebyggelsen Etage- og rækkehuse.  

Friarealer Mindst 100 % af boligetagearealet skal anvendes til et i 
området centralt beliggende og sammenhængende fælles 
friareal. 

Andet Se også de ”Generelle rammer”. 

 I dette rammeområde er boligrummeligheden i Havdrup Vest reduceret fra 480 boliger, fordelt på 400 tæt-lav boliger 
og 80 åben-lav boliger, til 340 boliger, fordelt som i rammebestemmelserne her.

Boligområder
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Område nr. 222 A og B 225

Anvendelse Erhvervsformål lettere industri, lager- og 
værkstedsvirksomhed, herunder service- og 
forretningsvirksomhed.  
Ejendomme med adgang fra Ulvevej og Skramsvej 
kan omdannes til rent boligområde for at sikre 
skolevejen.  
Der må kun opføres virksomheder eller anlæg, 
som ikke medfører gener i form af forurening, 
herunder transporttunge virksomheder. 

Erhvervsformål – såsom lettere 
industri, lager- og 
værkstedsvirksomhed, herunder 
service- og forretningsvirksomhed. 
Der må kun opføres virksomheder 
eller anlæg, som ikke medfører 
gener i form af forurening, herunder 
transporttunge virksomheder.  

Bebyggelses-
procent

Delområde A: max 35 for hver enkelt ejendom.  
Delområde B: max 50 for hver enkelt ejendom. 

Max 50 for hver enkelt ejendom. 

Antal etager / 
Bygningshøjde

Max 8,5 m over det omgivende terræn. Max 8,5 m over det omgivende 
terræn.

Antal boliger Gældende lokalplan tillader max én pr. ejendom. 
Område B søges opprioriteret til erhverv ved at 
tillade større rumfang, så boligerne efterhånden 
fortrænges. 

Ingen boliger. 

Bebyggelsen Inden for område B må bebyggelse opføres på 
højst 40 % af den enkelte ejendom med samlet 
rumfang på max 4 m3 pr. m2 grundareal. 
(Rumfanget beregnes af hele den del af 
bygningen, som er over færdigt terræn – herunder 
eventuelle kviste, fremspring, skorstene m.v.). 

Bebyggelse opføres på max 40 % af 
den enkelte ejendom med samlet 
rumfang på max 3 m3 pr. m2

grundareal. (Rumfanget beregnes af 
hele den del af bygningen, som er 
over færdigt terræn – herunder 
eventuelle kviste, fremspring, 
skorstene m.v.). 

Friarealer Der skal sikres beplantning (levende hegn, buske 
og træer) mod vejene, så området får et mere 
grønt præg og udendørs oplag ikke er synlig fra 
vejene.

Der skal sikres beplantning (levende 
hegn, buske og træer) mod vejene. 
Der skal sikres areal til et mindst 25 
m bredt beplantningsbælte med 
plads til en tilplantet jordvold langs 
områdets sydlige afgrænsning mod 
Havdrup Skole og boligområderne.  

Der skal udlægges areal til 
lastbilsparkeringsplads. 

Andet Se også de ”Generelle rammer”. 

Ved ibrugtagning af ny bebyggelse og ændret 
anvendelse til anden virksomhed forudsættes det, 
at der mod boligområde 219 etableres et mindst 5 
m bredt beplantningsbælte med støjværn. 

Ejendommene i område B mod Skramsvej og en 
del af Ulvevej sikres trafikal adgang for tung trafik 
fra interne veje i erhvervsområdet og ikke fra 
boligvejene.  

Se også de ”Generelle rammer”. 

Rammebestemmelser for Havdrup
Erhvervsområder
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Figur 3: I den sydvestlige del af 
Havdrup kan bydelen Havdrup 
Vest udvikles (rammeområde 
206).
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Rammebestemmelser for Solrød Strand, 
(Ejerlav: Solrød By, Solrød)

Nr. Navn                              

Centerområder
301 Solrød Center Øst 
301 A Solrød Center Øst  
302 Solrød Center Vest 
315 A Solrød Bymidte,  Strandvejen  
316 A Solrød Bymidte,  Strandvejen  
317 A Solrød Bymidte,  Strandvejen 

Områder til offentlige formål
303 Solrød Gymnasium   
304 Munkekærskolen  
305 A Solrød Skole   
305 B Solrød Skole, parkeringsplads 
306 Uglegårdsskolen   
307 Solrød Renseanlæg   

Boligområder
308 Elmelyparken   
309 Egeparken   
310 Litorinaparken 
311 Munkekær  
312 Bækbo, Dige-Broparken og Klosterparken                        
313 Kirsebærhaven, Munkekær m.v. 
313 A Tjørnelyvej    
314     Tværvejen                                               
314 A Tjørnely    
315  Solvænget m.v.                                              
316  Solrød Kystområde                                               
317 Fasanvejskvarteret                                                 
318  Egegårdsvejskvarteret                                                   
319 A  Birkeengen Nord                                                    
319 B Birkeengen Syd                                                 
320  Lysgården, Ejegården                                               
321 Højagervænget                                                    
322 Mosevej Vest                                                  

Erhvervsområder
323 Solrød Håndværkerområde                                                  
323 A  Solrød Erhvervsområde                                      
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Område nr. 301, 301 A og 302 315 A, 316 A og 317 A  

Anvendelse Område 301: Offentlige formål (station, 
stationsplads, busterminal, parkeringshus). 

For områderne 301, 301 A og 302 gælder desuden: 
Centerformål (detailhandel, liberalt erhverv, 
kontorbyggeri, café, restauranter, hotel m.v. samt 
mindre ikke generende værkstedsvirksomheder 
tilknyttet detailhandelen), offentlige formål 
(institutioner, rådhus), kulturelle formål og boliger. 
Langs Centergaden og Strandvejen må der ikke 
indrettes boliger i stueetagen. 

Centerformål i form af mindre 
detailhandelsbutikker til områdets daglige 
forsyning, liberalt erhverv, caféer, 
restauranter m.v. eller andre nærmere 
angivne erhvervstyper, der kan indpasses i 
områderne uden genevirkninger i forhold til 
omgivelserne, samt boligformål og 
offentlige formål.  

Bebyggelses-
procent 

Max 70 for de enkelte områder. Max 40 for den enkelte ejendom eller for 
det pågældende areal under ét.   

Antal etager  Max 3 etager med udnyttet tagetage. Enkelte 
bygninger i områdets østlige afgrænsning og mod 
strandvejen op til 5 etager og rådhuset i den 
vestlige ende med 5 etager. 

Max 1 etage med udnyttet tagetage.  

Butikkers max 
størrelse

Detailhandels-
ramme

Dagligvarebutikker: 3.500 m2

Udvalgsvarebutikker: 2.000 m2

Samlet etageareal: max 29.450 m2, svarende til 
mulighed for nybyggeri og omdannelse til 
butiksformål inden for områderne under ét på i alt 
ca. 8.550 m2.

Der kan placeres kontor- og servicevirksomheder 
større end 1.500 m2, dog max ca. 7.000 m2.

Dagligvarebutikker: 500 m2

Udvalgsvarebutikker: 500 m2

Samlet etageareal: max 2.000 m2 svarende 
til mulighed for nybyggeri og omdannelse til 
butiksformål inden for områderne under ét  
på i alt 1.500 m2.

Bebyggelsen Bebyggelsen placeres som randbebyggelse langs 
Centergaden, torvene og Strandvejen. Der fast-
lægges max facadehøjder, således at genevirk-
ninger i forhold til anden bebyggelse eller om-
givelserne undgås. Parkeringshuse/parkerings-
kældre må opføres bag randbebyggelsen.  

Bebyggelse med facade mod Strandvejen 
kan sammenbygges i skel under 
forudsætning af, at der fastlægges skrå 
højdegrænseplaner i forhold til naboskel, 
således at genevirkninger i forhold til anden 
bebyggelse eller omgivelserne undgås. 

Friarealer Mindst 20 % af centerområdet under ét skal 
anvendes til større sammenhængende fælles 
friarealer som gågade, torve og grønne anlæg.  

Til ny bebyggelse skal på den enkelte ejendom 
anlægges opholdsarealer svarende til mindst 50 % 
af bolig- og 15 % af erhvervsetagearealet (i terræn 
eller som tagterrasser og altaner), medmindre 
Byrådet godkender andet. 

Der skal inden for det enkelte område under ét til 
ny bebyggelse for udnyttelse af en 
bebyggelsesprocent op til 50 anlægges 
parkeringspladser svarende til: mindst: 1½ p-plads 
pr. bolig , 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsetageareal 
og 1 p-plads pr. 25 m2 butiksareal.  

Ved udnyttelse af bebyggelsesprocent fra 50 til 70 
udløses der ikke krav om etablering af 
parkeringspladser, da centret ligger stationsnært.  

Der skal ved ændret anvendelse fra bolig til 
erhverv og ved nybyggeri på pågældende 
ejendom(me) tilvejebringes: 
opholdsareal svarende til mindst 100 % af 
boligetagearealet og 50 % af 
erhvervsetagearealet samt 1½ p-plads pr. 
bolig og 1 p-plads pr. 50 m2

erhvervsetageareal. 

Andet Se også de ”Generelle rammer”. Se også de ”Generelle rammer”. 

Rammebestemmelser for Solrød Strand
Centerområder
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Område nr. 303, 304 og 306 305 A og B 307 

Anvendelse Offentlige formål (skoler, 
idrætsanlæg, institutioner 
for yngre og ældre). 
Såfremt behovet for de 
pågældende institutioner 
helt eller delvist bortfalder 
som følge af faldende 
brugertal, kan der etableres 
funktioner som liberalt 
erhverv, beskyttede boliger 
eller lignende, som efter 
Byrådets skøn kan 
indpasses i områderne. 

Delområde A: Offentlige formål 
(skole, idrætsanlæg, institutioner 
for yngre ældre). Såfremt 
behovet for de pågældende 
institutioner helt eller delvist 
bortfalder som følge af faldende 
brugertal, kan der etableres 
funktioner som liberalt erhverv, 
kontor- og servicevirksomhed, 
beskyttede boliger eller lignende 
som efter Byrådets skøn kan 
indpasses. 

Delområde B: Udover det for 
delområde A anførte kan 
området anvendes til 
parkeringsplads. 

Offentlige formål 
(renseanlæg, modtagestation 
for olie- og kemikalieaffald). 

Bebyggelses-
procent

For område 304 og 306: 
Max 40 for hvert område 
under ét. 

For område 303: 
Max 50 for området under 
ét. 

Max 40 for delområde A under 
ét. 

-

Antal etager / 
Bygningshøjde

Max 2 etager, dog 4 etager 
for gymnasiet, da det ligger 
stationsnært. 

Delområde A:  
Max 2 etager, med en 
bygningshøjde på max 8,5 m 
over det omgivende terræn. 

-

Antal boliger - - -

Bebyggelsen Placeres således, at 
genevirkninger i forhold til 
anden bebyggelse eller 
omgivelserne undgås. 

I delområde A placeres 
bebyggelse således, at 
genevirkninger i forhold til anden 
bebyggelse og omgivelserne 
undgås. 

-

Friarealer De eksisterende og på 
hovedstrukturkortet viste 
grønne områder bevares 
som offentlige friarealer og 
friholdes for bebyggelse. 

De eksisterende og på 
hovedstrukturkortet viste grønne 
områder bevares som offentlige 
friarealer og friholdes for 
bebyggelse. 

-

Andet Se også de ”Generelle 
rammer”.

Se også de ”Generelle rammer”. Se også de ”Generelle 
rammer”.

Områder til offentlige formål
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Område nr. 308 og 309 310 og 311 312 

Anvendelse Boligformål (etageboliger) og 
offentlige formål (institutioner 
for yngre og ældre). 

Boligformål (tæt-lav) og 
offentlige formål (institutioner 
for yngre og ældre). 

Boligformål (tæt-lav) og 
offentlige formål 
(institutioner for yngre og 
ældre). 

Bebyggelses-
procent

Max 65 for de enkelte områder 
under ét. 

Max 40 for de enkelte områder 
under ét. 

Max 40 for området under 
ét. 

Antal etager / 
Bygningshøjde

Max 5 etager + kælder. 1 etage med udnyttet tagetage. 1 etage med udnyttet 
tagetage. 

Antal boliger - - -

Bebyggelsen Etagehuse. Etage- og rækkehuse. 
Der må ikke på fælles friarealer 
opføres yderligere bebyggelse 
bortset fra enkelte mindre 
fælles anlæg for områdets 
beboere. 

Etage-, række- og 
kædehuse. 

Friarealer - - -

Andet Se også de ”Generelle 
rammer”.

Se også de ”Generelle rammer”. Se også de ”Generelle 
rammer”.

Rammebestemmelser for Solrød Strand
Boligområder
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Område nr. 313, 313 A, 314, 314 A, 
315, 317, 318, 320, 321 og 
322 

316 319 A og B 

Anvendelse Boligformål (åben-lav og tæt-
lav) og offentlige formål samt 
nærmere angivne 
erhvervstyper (f.eks. liberalt 
erhverv), der kan indpasses i 
områderne uden genevirk-
ninger i forhold til omgivel-
serne.

Boligformål (åben-lav) og 
offentlige formål samt nærmere 
angivne erhvervstyper, der kan 
indpasses i områderne uden 
genevirkninger i forhold til om-
givelserne. 

Særligt for matr. nr. 60-K, Solrød 
By, gælder desuden: Boligformål 
(tæt-lav). 

Boligformål (åben-lav og tæt-lav). 

Bebyggelses-
procent

Max 30 for den enkelte åben-
lav ejendom, fritliggende 
enfamiliehuse og tofamiliehuse 
med vandret lejlighedsskel.  

Max 40 for den enkelte tæt-lav 
ejendom. 

Max 25 for området eller en 
storparcel under ét. 

Max 30 for hver enkelt ejendom. 

Særligt for matr. nr. 60-K, Solrød 
By: max 30 for den enkelte åben-
lav ejendom og max 40 for den 
enkelte tæt-lav ejendom. 

Delområde A: Max 30 for området 
eller et ubebygget areal 
(storparcel) under ét og max 30 for 
hver enkelt ejendom. 

 Delområde B: Max 40 for området 
eller et ubebygget areal 
(storparcel) under ét og max 40 for 
hver enkelt ejendom. 

Antal etager / 
Bygningshøjde

Max 1 etage med udnyttet 
tagetage. 

Max 1 etage med udnyttet 
tagetage. 

 Max 1 etage med udnyttet 
tagetage. 

Antal boliger - - -

Bebyggelsen Parcelhuse, dobbelthuse, 
række- og kædehuse. 
Der kan ske fortætning på 
grundlag af en lokalplan, der 
illustrerer principperne herfor 
og som nærmere udpeger de 
områder, der egner sig til 
fortætning. Det forudsætter 
desuden, at der fastlægges 
skrå højdegrænseplaner i 
forhold til anden bebyggelse. 

Parcelhuse og dobbelthuse. 

Der må ikke opføres bebyggelse 
inden for søværts strandbygge-
linjen og strandbeskyttelseslinjen.

Der må ikke opføres bebyggelse 
nærmere vejskel end 2,5 m. 
Der skal fastlægges vejbygge-
linjer, som sikrer, at smalle blinde 
boligveje (under 8 m i udlægs-
bredde) i det mindste for enden 
af blinde boligveje kan udvides 
uden nedrivning af bebyggelse. 

Tinglyste vejudlæg må ikke 
aflyses uden vejmyndighedens 
tilladelse. 

Delområde A: Parcelhuse. En 
lokalplan kan give mulighed for 
fortætning af delområde A til 
kæde- huse og dobbelthuse ved, at 
fastlægge principper for husenes 
sammenbygning i naboskel. Det 
forudsætter desuden, at der 
fastlægges skrå højdegrænseplaner 
i forhold til anden bebyggelse. 

Delområde B: kædehuse. 

Friarealer Eksisterende fælles grønne 
områder skal bevares som 
friarealer og friholdes for 
bebyggelse. Dog må mindre 
bygninger til fælles brug for 
områdets beboere opføres i 
forbindelse med af 
pågældende områdes drift.  

- -

Andet Se også de ”Generelle 
rammer”.

Se også de ”Generelle rammer”. Se også de ”Generelle rammer”. 

Boligområder
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Område nr. 323 og 323 A  

Anvendelse Offentlige formål (idrætsanlæg) og erhvervsformål såsom 
lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder 
service- og forretningsvirksomhed. 

Bebyggelses-
procent

Max 60 for hver enkelt ejendom. 

Antal etager / 
Bygningshøjde

Område 323: Henholdsvis max 8,5 og 14,5 m over det 
omgivende terræn i overensstemmelse med fastsatte 
byggelinjer, der sikrer færrest mulige gener i forhold til 
omgivelserne. 

Område 323 A: Henholdsvis max 8,5, 12,0 og 14,5 m over 
det omgivende terræn i overensstemmelse med fastsatte 
byggelinjer, der sikrer færrest mulige gener i forhold til 
omgivelserne. 

Antal boliger -

Bebyggelsen Max 50 % af den enkelte ejendoms areal må bebygges med 
et samlet rumfang på max 7,00 m3 pr. m2 grundareal.  

Friarealer De eksisterende grønne områder bevares som friarealer og 
friholdes for bebyggelse. 

Såfremt behovet opstår, kan støjvoldens udformning 
ændres. 

Andet Se også de ”Generelle rammer”. 

Der må ikke i området placeres virksomhed, der kan virke 
generende i forhold til omgivelserne.  

Fjernvarmeværk kan uanset denne bestemmelse fortsat 
placeres i området. 

Rammebestemmelser for Solrød Strand
Erhvervsområder
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Figur 4: Solrød Erhvervsområde 
(rammeområde 323). Her Ler-
bækvej.
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Rammebestemmelser for Jersie Strand, 
(Ejerlav: Jersie By, Jersie)

Nr. Navn                                                    

Centerområder
403 A Jersie Stationscenter                                             
406 Jersie Stationsplads                                                    

Områder til offentlige formål
405  Sydkystens Privatskole                                                   
407 Magleengen Vest 
408 Ankerhuse, Ranunkelvangen                         

Boligområder
401 Strandgården                      
402  Admiralparken   
403 B  Villabyernes Boligbebyggelse                                             
403 C  Maglekæret                         
409 Engvangsgården                       
410 Fredensbovejkvarteret                                              
411  Birkevænget                                              
412  Jersie Nordstrand                                                
413 Jersie Sydstrand                                               
414 Vibevej, Lærkevænget                                             
414 A Lærkevænget 

Erhvervsområder
415  Engvangen                                                 
416 Cordozasvinget                                             
417 Cordozaparken                                      

Større tekniske anlæg
418  Biogasanlæg ved Jersie                                                 
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Område nr. 403 A  406

Anvendelse Fastlægges til centerformål 
(detailhandel, liberale erhverv, 
kontorbyggeri samt mindre – ikke 
generende – fremstillingsvirksomhed-
er i tilknytning til detailhandelen), 
offentlige formål samt sådanne former 
for boligbebyggelse som med fordel 
kan placeres i et centerområde. 

Delområde A (områdets sydlige del, jf. 
lokalplan 406.1): Offentlige formål 
(stationsforplads med parkering, evt. 
som p-hus, til station og center-
bebyggelsen inden for områderne 403 
A og 406). 

Delområde B (områdets nordlige del, 
jf. lokalplan 406.1): Offentlige formål 
(kirke og sognegård) eller sådanne 
institutioner af almennyttig karakter. 

Bebyggelsesprocent Max 60 for området under ét og max 
60 for den enkelte ejendom, dog max 
100 for matr.nr. 15-ba. 

Delområde B: Max 35.  

Antal etager / 
Bygningshøjde

Max 4 etager. Max 2 etager. 

Butikkers max 
størrelse

Detailhandelsramme

Dagligvarebutikker: 1.000 m2

Udvalgsvarebutikker: 1.000m2

I alt 3.000 m2, svarende til mulighed 
for nybyggeri og omdannelse til 
butiksformål på i alt 2.109 m2.

Bebyggelsen Bebyggelse placeres således, at 
genevirkninger i forhold til anden 
bebyggelse eller omgivelserne undgås.

Friarealer Mindst 20 % af området anvendes til 
samlede fælles friarealer (centertorv 
m.v.). 

Andet Se også de ”Generelle rammer”. 

Parkeringskravet til erhverv, herunder 
butiksformål, skal opfyldes inden for 
områderne 403 A og 406 som helhed. 

Se også de ”Generelle rammer”. 

Parkeringskravet til erhverv, herunder 
butiksformål, skal opfyldes inden for 
områderne 403 A og 406 som helhed. 

Rammebestemmelser for Jersie Strand
Centerområder
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Område nr. 405 407 og 408 

Anvendelse Offentlige formål (skole, institutioner for 
yngre og ældre), kontorbyggeri samt 
boliger.  

Områderne fastlægges til offentligt 
friareal (bypark, boldbane, nyttehaver 
(daghaver, støjvold, parkanlæg), 
spejderhytter m.v. 

For 407 gælder endvidere, at området 
kan anvendes til køreteknisk anlæg 
(motor Cross bane), mindre 
kompostanlæg og lignende. 

Bebyggelses-
procent

Max 40 for området under ét. 

Max 40 for offentlige formål og 
kontorbyggeri for hver enkelt ejendom. 

Åben-lav boliger: Max 25 for hver enkelt 
ejendom. 

-

Antal etager / 
Bygningshøjde

Max 2 etager. -

Antal boliger - -

Bebyggelsen Placeres således, at genevirkninger i 
forhold til anden bebyggelse eller 
omgivelserne undgås. 

Området friholdes for anden 
bebyggelse end den for driften af 
arealerne nødvendige (toiletbygninger, 
klubhuse, havehuse, fællesbygninger 
og lignende). 

Friarealer - Området 408 anvendes til støjvold med 
tilhørende parkanlæg. 

Andet Se også de ”Generelle rammer”. Se også de ”Generelle rammer”. 

Områder til offentlige formål
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Område nr. 401 402 403 B 

Anvendelse Boligformål (tæt-lav)med 
tilhørende kollektive anlæg 
såsom børneinstitutioner, 
varmecentral og lignende. 

Boligformål (etage- og tæt-
lav)samt offentlige formål 
(institutioner for børn og 
ældre). 

Boligformål (etagehuse), 
offentlige formål 
(institutioner for yngre og 
ældre) samt liberalt erhverv 
og servicefunktioner for 
bebyggelsen i bebyggelsens 
stueetage. 

Bebyggelses-
procent

Max 30 for området under 
ét. 

Max 50 for den enkelte 
ejendom. 

Max 40 for området under 
ét. 

Max 75 for området under 
ét. 

Antal etager / 
Bygningshøjde

Max 2 etager. Max 3 etager med udnyttet 
tagetage. 

Max 5 etager.  

Antal boliger Max 180 og mindst 120. Max 790 og mindst 200. -

Bebyggelsen Række-, kæde- og 
gårdhuse. Bebyggelsen 
placeres således, at 
mindsteafstanden til 
midten af nedennævnte 
veje udgør: 

Køge Bugt Motorvejen:  
125 m 

Tåstrupvej: 50 m 

Åsvej: 35 m 

Som betingelse for 
ibrugtagen etableres en 
støjafskærmning mod 
nedennævnte veje i form 
af en beplantet jordvold 
med følgende højde: 

Køge Bugt Motorvejen:  
5,0 m 

Tåstrupvej: 2,5 m 

Karrébebyggelse, etage-, 
række- og kædehuse. 
Bebyggelsen placeres 
således, at mindsteafstanden 
til midten af nedennævnte 
vej og jernbane udgør: 

Tåstrupvej: 50 m 

Køge Bugt-banen: 50 m 

Som betingelse for 
ibrugtagen etableres en 
støjafskærmning mod 
Tåstrupvej i form af en 
beplantet jordvold. Højden af 
volden fastsættes i henhold 
til retningslinjer for vejstøj i 
boligområder. 

Etagehuse. Der må ikke 
opføres yderligere 
bebyggelse, bortset fra 
enkelte mindre fællesanlæg 
til brug for områdets 
beboere. 

Friarealer Mindst 30 % af området 
anvendes til større, 
samlede friarealer fælles 
for området. 

Mindst 20 % af området 
anvendes til større, samlede 
friarealer fælles for området.

-

Andet Se også de ”Generelle 
rammer”.

Se også de ”Generelle 
rammer”.

Se også de ”Generelle 
rammer”.

Rammebestemmelser for Jersie Strand
Boligområder
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Område nr. 403 C og 414 A 409, 410, 411, 414 412, 413 

Anvendelse Boligformål (tæt-lav) og 
offentligt formål (friareal). 

Boligformål (åben-lav) og 
offentlige formål samt mindre 
butikker til områdets daglige 
forsyning eller andre nærmere 
angivne erhvervstyper, der 
kan indpasses i områderne 
uden genevirkninger i forhold 
til omgivelserne. 

Boligformål (åben-lav) og offentlige 
formål samt mindre butikker til 
områdets daglige forsyning eller 
andre nærmere angivne 
erhvervstyper, der kan indpasses i 
områderne uden genevirkninger i 
forhold til omgivelserne. 

Bebyggelses-
procent

Områderne 403 C: Max 40 
for de enkelte områder 
under ét. 

Område 414 A: Max 30 for 
området under ét. 

Max 25 for de enkelte områder 
eller pågældende areal 
(storparcel) under ét, og 30 
for hver enkelt åben lav 
ejendom, fritliggende 
enfamiliehuse og tofamiliehuse 
med vandret lejlighedsskel.  

Max 40 for hver enkelt tæt-lav 
ejendom.  

Max 25 for området eller pågældende 
areal (storparcel) under ét, og 30 for 
hver enkelt ejendom.  

Antal etager / 
Bygningshøjde

Område 403 C: Max 2 
etager med udnyttet 
tagetage. 

Område 414 A: Max 1 
etage. 

Max 1 etage med udnyttet 
tagetage. 

Max 1 etage med udnyttet tagetage. 

Antal boliger Område 414 A: Max 8 
boliger. 

- -

Bebyggelsen Række-, kæde- og 
gårdhuse og lignende tæt-
lav bebyggelse. 

Der må ikke opføres 
yderligere bebyggelse, 
bortset fra enkelte mindre 
fællesanlæg til brug for 
områdernes beboere. 

Parcelhuse, dobbelthuse, 
række- og kædehuse. 
Der kan ske fortætning på 
grundlag af en lokalplan, der 
illustrerer principperne herfor, 
og som nærmere udpeger de 
områder, der egner sig til 
fortætning. Det forudsætter 
desuden, at der fastlægges 
skrå højdegrænseplaner i 
forhold til anden bebyggelse. 

Parcelhuse og dobbelthuse. 

Der må ikke opføres bebyggelse 
søværts strandbyggelinjen og 
strandbeskyttelseslinjen. 

Der må ikke opføres bebyggelse 
nærmere vejskel end 2,5 m. 
Der skal fastlægges vejbyggelinjer 
som sikrer, at smalle blinde boligveje 
(under 8 m i udlægsbredde) i det 
mindste for enden af blinde boligveje 
kan udvides uden nedrivning af 
bebyggelse. 

Tinglyste vejudlæg må ikke aflyses 
uden vejmyndighedens tilladelse. 

Friarealer - Eksisterende fælles grønne 
områder skal bevares som 
friarealer og friholdes for 
bebyggelse. Der kan dog 
opføres mindre bygninger i 
forbindelse med pågældende 
områdes drift og til fælles brug 
for områdets beboere. 

-

Andet Se også de ”Generelle 
rammer”.

Se også de ”Generelle 
rammer”.

Se også de ”Generelle rammer”. 

Boligområder
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Område nr. 415 416 417 

Anvendelse Erhvervsformål såsom 
lettere industri-, lager- og 
værkstedsvirksomhed, 
herunder service- og 
forretningsvirksomhed samt 
enkelte boliger med 
tilknytning til den 
pågældende virksomhed. 

Erhvervsformål såsom 
lettere industri-, lager- og 
værkstedsvirksomhed – 
herunder service- og 
forretningsvirksomhed samt
enkelte boliger med 
tilknytning til den 
pågældende virksomhed.  

Erhvervsformål, såsom 
service- og 
rådgivningsvirksomheder. 
Herudover kan området 
også anvendes til særligt 
pladskrævende varer. 

Kontorbyggeri under 1500 
etagekvadratmeter.  

Bebyggelses-
procent

Max 30 for hver enkelt 
ejendom.  

Max 50 for området under 
ét. 

Højst 33 % af den enkelte 
grunds areal må bebygges. 

Højst 50 % af den enkelte 
grunds areal må bebygges.

Antal etager / 
Bygningshøjde

Max 8,5 m over det 
omgivende terræn. 

Erhverv: Max 1 etage.  
Bolig: Max 1½ etage. 

Max 8,5 m over det 
omgivende terræn.  

Max 2 etager. 

Max 12 m over det 
omgivende terræn. 

Max 4 etager. 

Butikkers max 
størrelse

Detailhandelsramme

Ingen butikker. Ingen butikker Den enkelte butik må ikke 
overstige 1.500 m2.

I alt 4.000 m2 til særligt 
pladskrævende varer. 

Antal boliger Max 1 pr. ejendom. Max 1 pr. ejendom. -

Bebyggelsen - Bebyggelsens samlede 
rumfang på hver enkelt 
ejendom må ikke overstige 
2,5 m3 pr. m2 grundareal 
(rumfanget beregnes af 
hele den del af bygningen, 
som er over færdigt 
terræn, herunder 
eventuelle kviste, skorstene 
m.v.). 

Bebyggelsens samlede 
rumfang på hver enkelt 
ejendom må ikke overstige 
3 m3 pr. m2 grundareal 
(rumfanget beregnes af 
hele den del af bygningen, 
som er over færdigt 
terræn, herunder 
eventuelle kviste, 
skorstene m.v.). 

Friarealer Der skal reserveres areal til 
lastbilsparkeringsplads. 

Der skal reserveres areal til 
lastbilsparkeringsplads. 

Der skal etableres et 
mindst 15 m bredt 
beplantningsbælte mod 
boligerne i område 414. 

Der skal etableres et 
mindst 15 m bredt 
beplantningsbælte mod 
boligerne i område 402. 

Andet Se også de ”Generelle 
rammer”.

Nitratfølsomt område. 
Kildepladszone til 
vandværk.

Se også de ”Generelle 
rammer”.

Se også de ”Generelle 
rammer”.

Det skal vurderes om der 
skal etableres yderligere 
støjafskærmning. 

Rammebestemmelser for Jersie Strand
Erhvervsområder
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Figur 5: Plejecentret Christians 
Have er en del af bydelen Admi-
ralparken ved Jersie Strand.

Større tekniske anlæg

Område nr. 418 

Anvendelse Området må anvendes til teknisk anlæg som biogasanlæg 
med tilhørende funktioner. 

Bebyggelses-
procent

-

Antal etager / 
Bygningshøjde

-

Antal boliger -

Bebyggelsen Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for 
biogasanlæggets funktion. 

Friarealer Omkring området skal der etableres afskærmende 
bevoksning.

Andet -
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Rammebestemmelser for Karlstrup Strand, 
(Ejerlav: Karlstrup By, Karlstrup)

Nr. Navn                                                   

Boligområder
601 Vasegården                        
602 Druemarken                       
603 Trylleskov Strand   
605 Hulvejskvarteret                                             
606  Tanggårdsvej, Karlstrup Mose Øst 
607 Hovgården, Karlstrup Mose Vest

Erhvervsområder
608 A Karlstrup Erhvervsområde                                                
608 B Karlstrup Servicecenter                                               
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603603

601

602

605

606
607

608 A 608 B
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Område nr. 601 og 602 603

Anvendelse Boligformål (tæt-lav) med tilhørende 
kollektive anlæg såsom børneinstitutioner, 
varmecentral og lignende. 

Boligformål (åben-lav, tæt-lav og etageboliger), 
daginstitutioner og menighedshus.  

Området kan desuden i begrænset omfang anvendes til 
detailhandel) til servicering af Karlstrup Strand-området, 
liberalt erhverv, mindre kontor- og serviceerhverv samt 
en S-togsstation med tilhørende p-plads. 

Bebyggelses-
procent

Max 25 for hvert af områderne under ét. 

Max 40 pr. ejendom. 

Max 35 for området under ét. 

Boligbyggeri (pr. ejendom):  
Parcelhuse – max 30, tæt-lavt byggeri – max 45, og 
etageboliger – max 65. 

Centerformål: max 60 for centerområdet omkring evt. 
station under ét. 

Daginstitutioner: max 35 pr. ejendom. 

Antal etager/ 
Bygnings-
højde

Max 1 etage med udnyttet tagetage. Max 1½ etage i første husrække nærmest hhv. 
Trylleskovparken og parcelhusbebyggelsen omkring 
Hovgårds Allé. 

Max 2 etager ind til 40 m fra Karlstrup Strandvejs 
vestlige vejskel, og max 3 etager i ind til halvdelen af 
resten af området. 

Antal boliger - Max 800 boliger. 

Butikkers
størrelse

Detailhandels-
ramme

-

-

Max 1.000 m2.

I centerområdet omkring evt. station kan i lokalcenter i 
alt etableres max 3.000 m2 til butiksformål (ikke 
udnyttet/bebygget). 

Bebyggelsen Rækkehuse og lign. samt bebyggelse til brug 
for områdernes beboere, som fælles hus.  

Bebyggelsen skal af hensyn til forebyggelse af 
støj og anden forurening placeres således, at 
afstanden til midten af nedennævnte veje og 
jernbane udgør mindst: 
200 m mod Køge Bugt Motorvejen, 
35 m mod Cementvej og 
50 m mod Køge Bugt-banen. 

Som betingelse for ibrugtagen etableres en 
støjafskærmning mod nedennævnte veje i 
form af en beplantet jordvold med følgende 
højder: 
5,0 m mod Køge Bugt Motorvejen og 
3,5 m mod Cementvej. 

Der sikres mulighed for eksperimenterende 
boligbebyggelse. 

Grunde skal udstykkes med grundstørrelse på mindst: 
600 m2 til parcelhuse, og 250 m2 til tæt-lavt byggeri. 

Bebyggelsen skal placeres med en afstand til veje og 
jernbane på mindst: 
25 m fra Cementvejs nordlige vejskel, 
10 m fra Karlstrup Strandvejs vestlige vejskel, 
25 m fra Køge Bugt-banens midte (gælder ikke byggeri 
med tilknytning til station). 

Mod Køge Bugt Motorvejen skal støjafskærmning 
opretholdes. 

Friarealer Eksisterende grønne områder mod motorvejen 
skal opretholdes til beplantet støjvold og 
friholdes for bebyggelse. 

Mindst 20 % af området skal anvendes til friarealer af 
forskellig karakter, fælles for området. 

Andet Se også de ”Generelle rammer”. Se også de ”Generelle rammer”. 

Boligområder
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Område nr. 606 og 607 605 

Anvendelse Boligformål (åben-lav). Boligformål (åben-lav) og offentlige formål 
samt mindre butikker til områdets daglige 
forsyning eller andre nærmere angivne 
erhvervstyper, der kan indpasses i 
områderne uden genevirkninger i forhold til 
omgivelserne. 

Bebyggelses-
procent

Max 25 for pågældende areal under ét, 
og max 30 for hver enkelt ejendom. 

Max 25 for området eller pågældende areal 
(storparcel) under ét, og 30 for hver enkelt 
ejendom. 

Antal etager / 
Bygningshøjde

Max 1 etage med udnyttet tagetage. Max 1 etage med udnyttet tagetage. 

Antal boliger - -

Bebyggelsen Parcelhuse. Parcelhuse og dobbelthuse. 

Der må ikke opføres bebyggelse søværts 
strandbyggelinjen og 
strandbeskyttelseslinjen. 

Der må ikke opføres bebyggelse nærmere 
vejskel end 2,5 m. 
Der skal fastlægges vejbyggelinjer som 
sikrer, at smalle blinde boligveje (under 8 m
i udlægsbredde) i det mindste for enden af 
blinde boligveje kan udvides uden 
nedrivning af bebyggelse. 

Tinglyste vejudlæg må ikke aflyses uden 
vejmyndighedens tilladelse. 

Friarealer - -

Andet Se også de ”Generelle rammer”. Se også de ”Generelle rammer”. 

Boligområder



42

Område nr. 608 A og B 

Anvendelse Erhvervsformål, såsom: 

A: Industri-, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og 
forretningsvirksomhed. 

B: Motel, rasteplads, servicestation, cafeteria og lignende motorvejsorienterede 
funktioner. Tekniske anlæg kan gennemføres i overensstemmelse med 
retningslinjerne herfor i hovedstrukturen. 

Bebyggelses-
procent

A: Max 50 for området under ét, og højst 40 % af den enkelte grunds areal må 
bebygges. 

B: Max 25 for området under ét. 

Antal etager / 
Bygningshøjde

A: Max 10 m over det omgivende terræn. 

Antal boliger -

Bebyggelsen A: Det samlede rumfang af bygninger må på hver enkelt ejendom ikke overstige 
3 m3 pr. m2 grundareal (rumfanget beregnes af hele den del af bygningen, som 
er over færdigt terræn, herunder eventuelle kviste, skorstene m.v.). 

Friarealer -

Andet Se også de ”Generelle rammer”. 

Nitratfølsomt område. 

Rammebestemmelser for Karlstrup Strand

Rammeændringer
Område nr. 608 og 675 ændrer rammenumre med denne kommune-
plan til henholdsvis område nr. 608 A og 608 B.

Ændringen sker som følge af, at den nye jernbaneforbindelse Køben-
havn-Ringsted skærer igennem områderne, så der skal udarbejdes ny 
lokalplan for området (områderne). 

Erhvervsområder
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Figur 6: Luftfoto over området 
for den nye bydel, Trylleskov 
Strand, der her ses fra nord mod 
syd (september 2012).
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Rammebestemmelser for Landsbyerne,
(diverse ejerlav)

Nr. Navn                                                   

Gammel Havdrup ejerlav 
192 Gammel Havdrup    
192 A Toftebo

Solrød ejerlav
391 A   Solrød                                                
391 B Solrød, Lodden                                                
391 C  Solrød, Hovedlandevej 138         
391 D Køge Bugt Privatskole 
391 E Gartnerigrunden 
391 F  Mejerigrunden                                  

Jersie ejerlav 
491 A-D Jersie Skole                                             
492 Jersie                                               
493  Jersie Idrætsplads                                          

Kirke Skensved ejerlav
591 Kirke Skensved                                             
595  Naurbjerg

Karlstrup ejerlav
693 Karlstrup Landsby            
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693

Jersie Landsby Karlstrup Landsby

Solrød Landsby

Naurbjerg Landsby 

Gammel Havdrup Landsby Kirke Skensved Landsby

192A

192

591

595

391D

391F

391C

391B

391E
391A

491D

491A-2

491C

491B

492

493

491A-1
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Område nr. 192 og 192A (Gammel Havdrup Landsby) 391 A, B, D, E og F (Solrød Landsby)  

Anvendelse Område 192: Boligformål, offentlige formål, 
institutioner for områdets beboere samt mindre 
butikker til områdernes daglige forsyning og ikke 
generende erhvervstyper. 

Område 192 A: Boligformål og evt. hotelvirksomhed. 

Boligformål, offentlige formål, institutioner for 
områdets beboere samt mindre butikker (til 
områdernes daglige forsyning) - og ikke generende 
erhvervstyper. 

Landbrugspligtige gårde forbliver i landzone og kan 
anvendes i overensstemmelse med planlovens 
landzonebestemmelser. 

Bebyggelses-
procent

Max 25 for de enkelte ejendomme. 

Område 192 A: Max 25 for området som helhed, 
svarende til 2.956 m2 bruttoetageareal. 

Delområderne A og B: Max 25 for ejendomme, 
udlagt til åben-lav boligbebyggelse, og max 35 for 
ejendomme udlagt til erhverv. 

Delområderne E og F (tæt-lav boliger): Max 35 for 
de enkelte områder under ét.  
Desuden gælder for delområde E: Max 25 for åben-
lav boliger. 

Delområde D (skole): Max 40 for området under ét. 

Øvrige områder udlagt til offentlige formål: Max 30. 

Antal etager / 
Bygningshøjde

Max 1 etage med udnyttet tagetage. Max 1 etage med udnyttet tagetage.  

Detailhandel Max 250 m2 pr. enhed. 

I alt max 250 m2 til butiksformål (nybyggeri og 
omdannelse). 

Max 250 m2 pr. enhed. 

I alt max 250 m2 til butiksformål (nybyggeri og 
omdannelse). 

Antal boliger Max 27 nye boliger ud over eksisterende pr. 1. januar 
2009. 

I alt max 41 nye boliger ud over eksisterende 
boliger pr. 1. januar 2009.  Heraf max 32 boliger i 
delområderne E og D tilsammen. 

Såfremt den inden for rammeområdet beliggende 
del af en landbrugsejendom frastykkes landbruget, 
og kun anvendes til boligformål, kan der gives 
mulighed for mere end 2 boliger i overflødige 
landbrugsbygninger, dog max. 4 pr. ejendom.  

Bebyggelsen En bevarende lokalplan skal sikre bevaringsværdig 
bebyggelse mod utilsigtede forandringer, og at ny 
bebyggelse placeres og udformes, så landsbyens 
kulturhistoriske betydning underbygges og styrkes. 

Nye boliger holdes i en passende afstand fra 
eksisterende landbrugsbebyggelse, så miljøkonflikter 
undgås. 

En bevarende lokalplan skal sikre bevaringsværdig 
bebyggelse mod utilsigtede forandringer, og at ny 
bebyggelse placeres og udformes, så landsbyens 
kulturhistoriske betydning underbygges og styrkes. 

Friarealer Træer og beplantning omkring centrale vejforløb og 
landsbyens centrale byrum skal sikres. 

Træer og beplantning omkring centrale vejforløb og 
landsbyens centrale byrum skal sikres. 

Andet Se også de ”Generelle rammer”. 

Boligudbygning med mere end 4 boliger pr. gård i 
eksisterende overflødiggjorte landbrugsbygninger, der 
udgør en 3-4 længet gård forudsætter en ny lokalplan.

De historiske, arkitektoniske og landskabelige 
kvaliteter, herunder overgangen mellem landsbyen og 
det åbne land skal behandles, så disse kvaliteter 
bevares og forbedres. 

Se også de ”Generelle rammer”. 

De historiske, arkitektoniske og landskabelige 
kvaliteter, herunder overgangen mellem landsbyen 
og det åbne land skal behandles, så disse kvaliteter 
bevares og forbedres. 

Omdannelse af delområde 391F fra erhverv til tæt-
lav boligområde forudsætter ny lokalplan. 

Rammebestemmelser for Landsbyerne
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Område nr. 491 A, B, C og D (Jersie Skole) 492 (Jersie Landsby) 

Anvendelse Offentlige formål (skole, daginstitutioner 
eller øvrige institutioner), kulturelle formål, 
boliger og lettere erhverv (op til 1.500 m2

kontor- og servicevirksomheder, 
kontorfællesskaber, forskning, laboratorier 
o.lign.). 

Boligformål, offentlige formål, institutioner for 
områdets beboere samt én mindre butik - til 
områdernes daglige forsyning - og ikke 
generende erhvervstyper. 

Landbrugspligtige gårde forbliver i landzone og 
kan anvendes i overensstemmelse med 
planlovens landzonebestemmelser. 

Bebyggelses-
procent

Delområderne A-1 og A-2: Max 40 for 
områderne under ét. 

Delområde B: Max 25 for de enkelte 
ejendomme.

Max 25 for ejendomme, udlagt til åben-lav 
boligbebyggelse. 

Max 35 for ejendomme, udlagt til tæt-lav 
boligbebyggelse, offentlige formål eller 
erhvervsformål.  

Antal etager / 
Bygningshøjde

Max 1 etage med udnyttet tagetage. Max 1 etage med udnyttet tagetage. 

Detailhandel - Max 250 m2 pr. enhed. 

I alt max 250 m2 til butiksformål (nybyggeri og 
omdannelse). 

Antal boliger - Max 16 nye boliger ud over eksisterende boliger 
og mulige boliger på udstykkede grunde pr. 1. 
januar 2009.  Heraf 14 boliger på de nuværende 
6 landbrugspligtige gårde tilsammen. 

Såfremt den inden for rammeområdet 
beliggende del af en landbrugsejendom 
frastykkes landbruget, og kun anvendes til 
boligformål, kan der gives mulighed for mere 
end 2 boliger i overflødige landbrugsbygninger. 

Bebyggelsen Placeres således at genevirkninger i forhold 
til anden bebyggelse eller omgivelserne 
undgås. 

En bevarende lokalplan skal sikre 
bevaringsværdig bebyggelse mod utilsigtede 
forandringer, og at ny bebyggelse placeres og 
udformes, så landsbyens kulturhistoriske 
betydning underbygges og styrkes. 

Friarealer - Træer og beplantning omkring centrale vejforløb 
og landsbyens centrale byrum skal sikres. 

Andet Se også de ”Generelle rammer”. Se også de ”Generelle rammer”. 

De historiske, arkitektoniske og landskabelige 
kvaliteter, herunder overgangen mellem 
landsbyen og det åbne land skal behandles, så 
disse kvaliteter bevares og forbedres. 
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Område nr. 493 (Jersie Idrætsplads) 591 (Kirke Skensved Landsby) 

Anvendelse Offentlige formål (skole, idrætshal, 
idrætsplads, institutioner for yngre og 
ældre). 

Såfremt behovet for de pågældende 
institutioner helt eller delvist bortfalder som 
følge af faldende brugertal, kan der 
etableres funktioner som liberalt erhverv, 
beskyttede boliger eller lignende, som efter 
Byrådets skøn kan indpasses i området. 

Boligformål, offentlige formål, institutioner for 
områdets beboere samt mindre butikker til 
områdernes daglige forsyning og ikke generende 
erhvervstyper. 

Bebyggelses-
procent

Max 25 for området under ét. Max 25 for de enkelte ejendomme. 

Antal etager / 
Bygningshøjde

Max 1 etage med udnyttet tagetage. Max 1 etage med udnyttet tagetage. 

Detailhandel - Max 250 m2 pr. enhed. 

I alt max 250 m2 til butiksformål (nybyggeri og 
omdannelse). 

Antal boliger - Max 5 nye boliger ud over eksisterende pr. 1. 
januar 2009. 

Bebyggelsen Placeres således at genevirkninger i forhold 
til anden bebyggelse eller omgivelserne 
undgås. 

En bevarende lokalplan skal sikre 
bevaringsværdig bebyggelse mod utilsigtede 
forandringer, og at ny bebyggelse placeres og 
udformes, så landsbyens kulturhistoriske 
betydning underbygges og styrkes. 

Nye boliger holdes i en passende afstand fra 
eksisterende landbrugsbebyggelse, så 
miljøkonflikter undgås. 

Friarealer - Træer og beplantning omkring centrale vejforløb 
og landsbyens centrale byrum skal sikres. 

Andet Se også de ”Generelle rammer”. Se også de ”Generelle rammer”. 

De historiske, arkitektoniske og landskabelige 
kvaliteter, herunder overgangen mellem 
landsbyen og det åbne land skal behandles, så 
disse kvaliteter bevares og forbedres. 
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Område nr. 595 (Naurbjerg Landsby)  693 (Karlstrup Landsby) 

Anvendelse Boligformål, offentlige formål, institutioner 
for områdets beboere og ikke generende 
erhvervstyper. 

Boligformål, offentlige formål, institutioner for 
områdets beboere samt mindre butikker - til 
områdernes daglige forsyning - og ikke 
generende erhvervstyper. 

Landbrugspligtige gårde kan anvendes i 
overensstemmelse med planlovens 
landzonebestemmelser. 

Bebyggelses-
procent

Max 30 for de enkelte ejendomme, udlagt til 
åben-lav boligbebyggelse og erhverv. 

Max 35 for ejendomme udlagt til tæt-lav 
boligbebyggelse. 

Max 25 for ejendomme, udlagt til åben-lav 
boligbebyggelse. 

Max 35 for ejendomme, udlagt til tæt-lav 
boligbebyggelse, offentlige formål eller 
erhvervsformål. 

Antal etager / 
Bygningshøjde

Max 1 etage med udnyttet tagetage. Ved 
ændret anvendelse af eksisterende bygninger 
kan nuværende antal etager bevares. 

Max 1 etage med udnyttet tagetage. 

Detailhandel Max 250 m2 pr. enhed. 

I alt max 250 m2 til butiksformål (nybyggeri 
og omdannelse). 

Max 250 m2 pr. enhed. 

I alt max 250 m2 til butiksformål (nybyggeri og 
omdannelse). 

Antal boliger Max 10 nye boliger ud over eksisterende pr. 
1. januar 2010, hvoraf de 4 boliger anvendes 
ved omdannelse. 

Dette er under forudsætning af, at der max 
gives byggetilladelse til et nyt byggeri hvert 
2. år (matr. nr. 1-v er dog undtaget, så der 
kan ske omdannelse, når behovet opstår). 

Max 7 nye boliger ud over eksisterende boliger 
pr. 1. januar 2009.   

Såfremt den inden for rammeområdet 
beliggende del af en landbrugsejendom 
frastykkes landbruget og kun anvendes til 
boligformål, kan der gives mulighed for mere 
end 2 boliger i overflødige landbrugsbygninger. 

Bebyggelsen Ny bebyggelse placeres og udformes, så der 
opnås god helhedsvirkning med øvrig 
eksisterende bebyggelse og med landskabet. 

Nye boliger holdes i en passende afstand fra 
eksisterende landbrugsbebyggelse, så 
miljøkonflikter undgås. 

En bevarende lokalplan skal sikre 
bevaringsværdig bebyggelse mod utilsigtede 
forandringer, og at ny bebyggelse placeres og 
udformes, så landsbyens kulturhistoriske 
betydning underbygges og styrkes. 

Friarealer - Træer og beplantning omkring centrale vejforløb 
og landsbyens centrale byrum skal sikres. 

Andet Se også de ”Generelle rammer”. 

De historiske, arkitektoniske og landskabelige 
kvaliteter, herunder overgangen mellem 
landsbyen og det åbne land skal behandles, 
så disse kvaliteter bevares og forbedres. 

Se også de ”Generelle rammer”. 

De historiske, arkitektoniske og landskabelige 
kvaliteter, herunder overgangen mellem 
landsbyen og det åbne land skal behandles, så 
disse kvaliteter bevares og forbedres. 
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Kommuneplanprocessen

Planstrategi 2011 og Den Grønne Dagsorden
Forud for kommuneplanforslaget udsendte kommunen Planstrategi 
2011 og Den Grønne Dagsorden som oplæg til kommuneplanarbejdet. 
Planstrategien var i offentlig høring i perioden fra den 6. maj - den 1. 
juli 2011, med borgermøde den 23. maj 2011.

Planstrategien og de indkomne kommentarer var grundlaget for 
forslaget til den nye kommuneplan.

Forslag til Kommuneplan 2013-2025
Forslag til Kommuneplan 2013-2025 var fremlagt i offentlig høring i 
perioden fra den 1. februar 2013 - 2. april 2013. 

Borgermøde og udstilling
Der blev afholdt borgermøde den 7. februar 2013 i forbindelse med 
høringen af kommuneplanen.

Borgermødet blev afholdt som et åbent hus arrangement med udstilling 
af kommuneplanforslaget og med mulighed for at spørge nærmere ind 
til forslaget.

Efter borgermødet kunne udstillingen ses på Solrød Bibliotek i resten af 
høringsperioden.

Resultat af høring
I løbet af høringsperioden modtog kommunen 100 høringssvar med 
kommentarer og forslag til kommuneplanen. 

Disse kommentarer er vurderet og behandlet af Byrådet den 17. juni 
2013 i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen.

Fra forslag til endelig plan

Planstrategi 2011 og Den 
Grønne Dagsorden som oplæg 
til kommuneplanrevisionen.

Kommuneplanforslaget bestod af 
3 hæfter - lige som den endelige 
udgave af kommuneplanen.
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Planstrategi 2011
- og Den Grønne Dagsorden
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Kommuneplan 2013-2025
Rammer for lokalplanlægningen
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Kommuneplan 2013-2025
Temahæfte om det åbne land
Det åbne lands planlægning og administration 
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