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

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

Kortbilag forefindes bagest i lokalplanen.

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

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

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

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

Hvordan behandles en lokalplan?
En lokalplan skal sendes i offentlig høring for at sikre borgernes 
indflydelse. Høringen varer mindst 8 uger, og der afholdes ofte 
borgermøde i høringsperioden.

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

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

Du kan se den komplette liste 
over, hvad en lokalplan kan 
indeholde i Planlovens § 15.

Planloven kan findes på:

Lokalplanvejledning

www.retsinformation.dk

 
Forslag til lokalplan 218.4, 
Børnehave Alle 3 m.fl., har 
været fremlagt i offentlig 
høring i perioden fra den 6. 
marts 2015 til den 1. maj 
2015 begge dage inklusive.

Borgermøde blev afholdt 
mandag den 20. april 2015 kl. 
19:30 i Pépes bar i Havdrup 
Idrætscenter.
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Klagevejledning
Efter lokalplanens endelige vedtagelse kan der ifølge Planlovens 
§ 58 klages over retlige spørgsmål. Klagen skal være indgivet via 
Klageportalen til Solrød Kommune inden 4 uger efter offentlig-
gørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan. Solrød Kommune 
videresender eventuel klage til Natur- og Miljøklagenævnet sam-
men med kommunens bemærkninger til sagen.

En eventuel klage skal sendes via Klageportalen på www.nmkn.
dk, her linkes der videre til www.borger.dk eller www.virk.dk hvor 
Klageportalen ligger. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 
myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når 
den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en 
klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er sær-
lige grunde til det. Ønskes der fritagelse for at bruge Klageporta-
len, skal der sendes en begrundet anmodning til Solrød Kommu-
ne. Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og 
Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodnin-
gen kan imødekommes. Evt. anmodning om fritagelse for brug 
af Klageportalen, skal sendes til Solrød Kommune enten pr. mail 
til teknisk@solrod.dk eller pr. brev til Solrød Kommune, Teknik og 
Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling 
af klagesager, at der indbetales et gebyr på 500 kr., som refun-
deres, hvis der gives medhold i klagen. Når klagen er tastet ind 
i Klageportalen, opkræves betaling af gebyr med betalingskort. 
Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du en-
deligt har godkendt din klage.

Indbringelse af en afgørelse for domstolene skal ske inden for 6 
måneder fra afgørelsens modtagelse.

Lokalplanvejledning

Planlovsystem 2013  
Kommunens planlægning er 
underlagt både den statslige og 
regionale planlægning.

LANDSPLANLÆGNING
Regeringens politik:
Landsplanredegørelser
Oversigt over statslige interesser
Landsplandirektiver, Fingerplan 2013
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Sektorplaner:
Vandplan
Natura 2000-planer
Trafikplan
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KOMMUNEPLANER
Planstrategi
Arealregulering for by og land

LOKALPLANER

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

Regionale vækstfora:
Erhvervsudviklings-

strategi
Sektorplaner: Råstofplan

Klageportalen og vejledning 
om gebyrordningen kan findes 
på  www.nmkn.dk

http://www.nmkn.dk


Lokalplanområdets placering i 
kommunen.
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redegørelse for lokalplanen

Lokalplanens baggrund
Lokalplanen omfatter den kommunale ejendom Børnehave Allé 
3 (matr.nr. 38p), 6 ubebyggede kommunalt ejede matrikler (38f, 
38g, 38k, 38m, 38n, 38o), de beskyttede boliger på Børnehave 
Alle 2A-4C (matr.nr. 38l), samt del af vejareal matr.nr. 38r (Bør-
nehave Alle) i Havdrup. 
Lukningen af daginstitutionen Solbo på Børnehave Alle 3 har
medført et kommunalt ønske om, at kunne anvende ejendom-
men til bolig, udover anvendelsen til offentlige formål. Ligeledes 
ønsker kommunen, at der kan opføres nyt boligbyggeri på nogle 
af de ubebyggede arealer, og/eller nyt boligbyggeri som erstat-
ning for den tidligere daginstitution. 
Gældende lokalplan 218.1, Sallevvej Vest, fastsætter at ejen-
dommene for delområde C, der omfatter ovenstående matrikler, 
kun må anvendes til offentlige formål (daginstitution, beskyttede 
boliger og grønt område). 
Jf. kommuneplanens rammer for rammeområde 218, må bebyg-
gelse anvendes til boligformål og offentlige formål. 
For at fremme muligheden for flere boliger ønsker kommunen, at 
der laves en lokalplan, som også muliggør boligbyggeri i området 
udover anvendelsen til offentlige formål. 

offentlig høring 
Lokalplanforslaget  har været sendt i offentlig høring i perioden 
fra den 6. marts 2015 til den 1. maj 2015, begge dage medreg-
net. Der blev afholdt borgermøde den 20. april 2015 kl. 19:30 i 
Pépes bar i Havdrup Idtrætscenter.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet omfatter matriklerne 38f, 38g, 38k, 38l, 38m, 
38n, 38o, 38p samt del af 38r, Ulvemose, Havdrup og er belig-

Redegørelse

Til venstre: Lokalplanområdets 
placering i nærområdet.

Børnehave Alle 3, tidl. daginsti-
tution Solbo, på matr.nr. 38p, 
Ulvemose, Havdrup.

Herover: Børnehave Alle som 
opdeler lokalplanområdet i en 
nordlig og sydlig del.
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Redegørelse

gende ud til Børnehave Alle. 
Lokalplanområdet er afgrænset af parcelhusbebyggelse mod nord 
og syd. Mod vest afgrænses lokalplanområdet af sporføringen for 
regionaltog ”Lille Syd” mellem Roskilde og Næstved Station. Mod 
øst afgrænses lokalplanområdet af Sallevvej, som er hovedad-
gangsvej ind til området og Børnehave Alle. 
Børnehave Alle er adgangs- og forbindelsesvej i lokalplanområ-
det, hvor vejen fortsætter ind i parcel- og rækkehusbebyggelsen, 
som afgrænser lokalplanområdet mod nord. Den del af Børne-
have Alle som ligger inden for lokalplanområdets afgrænsning, 
opdeler lokalplanområdet i en nordlig og sydlig halvdel. 

eksisterende forhold
Hele lokalplanområdets grundareal inkl. vejareal udgør tilsam-
men 10.433 m². 
Den eksisterende bebyggelse Børnehave Alle 3 (matr.nr. 38p), 
rummer 317 m² inkl. udnyttet kælder, der tidligere har været an-
vendt af daginstitutionen Solbo. Grundarealet for matriklen ud-
gør 1.846 m². Bebyggelsen er opført i 1968 som daginstitution, 
og fremstår i røde mursten på facade og mørkegrå bølgeeternit 
på tag. Bygningen er opført med 106 m² overdækket flisebelagt 
terrasse ud mod et sydvendt haveareal. Facaderne mod haven 
fremstår med lette facadepartier i træ og glas. Haven er om-
kranset af hæk og træer placeret i skel mod nabogrunde. På øst-
gavlen er opført en trappe til kælderetagen. Ved gavlen er des-
uden opført et hegn med halvtag til cykelparkering. Foran dette 
er anlagt parkeringsareal. Gadefacaden fremstår diskret med 
lette vinduespartier i træ/glas symmetrisk placeret i den murede 
flade. I forhaven er plantet mindre buske og træer. 
Matr.nr. 38g omfatter et delvist indhegnet grønt område på 1.629 
m², som har været anvendt af daginstitutionen. Af de 1.629 m²  
er der tinglyst 370 m² vejareal, som dog ikke er etableret, men 
fremstår som trampesti i græsarealet. 
Matr.nr. 38k, der ligger direkte op ad baneterrænet, udgør 1.181 
m², fremstår ligeledes som grønt område. 
Overfor Børnehave Alle 3 mod nord ligger 3 ubebyggede matrik-
ler (38m, 38n og 38o) som tilsammen udgør 2.480 m². Ved siden 
af de ubebyggede matrikler ligger Børnehave Alle 2A-4C (matr.
nr. 38l) som udgør 440 m² bebygget areal og et grundareal på 
2.234 m². Bebyggelsen er opført i 1969 som rækkehuse med 
gule mursten på facader og mørkegrå bølgeeternit på tag. Be-
byggelsen rummer 6 beskyttede boliger med tilknyttede haver 
og grønne arealer med buske og træer. Et internt stisystem fører 
fra boligerne ud til Sallevvej, mens p-pladserne er placeret ud til 
Børnehave Alle.
Matr.nr. 38r omfatter en del af vejarealet Børnehave Alle og udgør 
957 m². På hjørnet af Børnehave Alle og Sallevvej ligger et 106 

Matriklerne 38g og 38k. Regio-
naltoget til Roskilde (Lille Syd)
har baneføring langs med matr.
nr. 38k.

Børnehave Alle 3 (matr.nr. 38p).

Børnehave Alle 3 eksist. facade 
mod syd. 

Børnehave Alle 2A-4C (matr.nr. 
38l).
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Redegørelse

m² stort grønt kommunalt ejet areal. 
Lokalplanområdet fremstår i overvejende grad som grønt om-
råde med græsplæner og forskellige træer og buske. En række 
markante rumskabende store rødel afgrænser lokalplanområdet 
langs matriklerne 38m og 38o. Langs baneterrænnet vokser lige-
ledes forskellige træer og buske, ligesom arealerne fremstår med 
græsplæner. Arealerne på den anden side af banelegement ligger 
i landzone med et karakteristisk landbrugslandskab med særlig 
værdifuld landbrugsjord. Beplantningen i lokalplanområdet er så-
ledes med til at markere overgangen mellem by- og landzone.

Fremtidige forhold
Lokalplanen fastsætter rammerne, der muliggør en fortsat an-
vendelse til offentlige formål (daginstitution, beskyttede boliger 
og lignende samt grønne arealer), samt muliggør indretning til 
boligformål i eksisterende bygning på matr.nr. 38p. Lokalplanen 
giver endvidere mulighed for opførelse af nye boliger eller offent-
ligt byggeri på de ubebyggede arealer i lokalplanområdet. 
Ny bebyggelse må opføres i 1 etage med udnyttet tagetage. Lo-
kalplanen bestemmer, at detailprojekt for ny bebyggelse skal 
fremsendes til godkendelse i Solrød Kommune. Lokalplanen be-
stemmer, at der kan udstykkes i grunde ned til 350 m² for tæt-lav 
boligbebyggelse, og ned til 700 m² for åben-lav boligbebyggelse.
Tilkørslen til området vil fortsat ske fra Børnehave Alle, og par-
kering vil fortsat blive etableret på terræn på de enkelte ejen-
domme/matrikler.  
På terræn vil desuden blive indrettet plads for affaldshåndtering/
-sortering, ligesom nye boliger skal forsynes med for- og/eller 
baghaver. Lokalplanen fastsætter en vejledende afstand på 50 
meter fra jernbanen, jf. Miljøstyrelsens vejledning ”Støj og vi-
brationer fra jernbaner” nr. 1, 2. udgave 1997, som fastlægger 
en afstand på min. 50 meter regnet fra nærmeste spormidte til 
arealanvendelse. Matriklerne 38g og 38k kan derfor umiddelbart 
ikke bebygges med boliger, men kan anvendes til grønt område, 
p-pladser, legeplads eller lignende. 
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af lavenergibyggeri, 
etablering af grønne tage, ligesom der kan etableres solceller/-
paneler integreret i tagfladen.
Rækken af rødel i lokalplanområdet langs matr.nr. 38m og 38o 
udpeges i lokalplanen som bevaringsværdige, da de er markante 
rumskabende elementer i området. Den øvrige eksisterende træ- 
og buskbeplantning i lokalplanområdet forudsættes i videst mu-
ligt omfang bevaret. 
Det er intentionen, at området ved planens realisering fortsat 
har karakter af et attraktivt grønt boligområde med græsplæner, 
buske og træer, hvor ovennævnte offentlige funktioner også kan 
indpasses.

Børnehave Alle set mod nord 
med rækken af rødel der af-
grænser lokalplanområdet langs 
matriklerne 38m og 38o.

Det grønne areal på hjørnet af
Børnehave Alle og Sallevvej 
(matr.nr. 38f) samt Sallevvej 17 
der er nabo til lokalplanområdet.

De kommunalt ejede ubebygge-
de matrikler 38m, 38n og 38o 
ønskes solgt til boligbebyggelse.

Matr.nr. 38g ligger i en afstand af 
50 meter fra banen “Lille Syd”.
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Forhold til anden planlægning
Landsplandirektiv Fingerplan 2013
Landsplandirektivet Fingerplan 2013 omfatter alle hovedstads-
områdets kommuner og udgør det overordnede grundlag for 
kommunernes planlægning af byudvikling, byomdannelse, grøn-
ne kiler, trafikanlæg m.m.
Det bliver i Fingerplanen beskrevet, at der i byfingrene, herun-
der Solrød Kommune, skal planlægges således, at byudvikling, 
byomdannelse og lokalisering af byfunktioner placeres under 
hensyntagen til den eksisterende og besluttede infrastruktur og 
til mulighederne for at styrke den kollektive trafikbetjening. 
Da de eksisterende bygninger og ubebyggede grønne områder 
i lokalplanområdet ligger i byområde uden for den øvrige Fin-
gerby, og området fortsat får karakter af boligområde og område 
til offentlige formål, er denne lokalplan i overensstemmelse med 
Fingerplan 2013.

Vandplan 2009-2015 for Køge Bugt
Vandplan 2009-2015 for Køge bugt er vedtaget i oktober 2014 og 
beskriver hvilke retningslinjer og miljømål, der gælder på vand-
området. Kommunen skal senest oktober 2015 vedtage handle-
planer for, hvordan miljømålene skal opnås.
Lokalplanområdet ligger inden for et område, som er udpeget til 
område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), hvor grund-
vandet i særlig grad skal beskyttes. Lokalplanens bestemmelser 
er ikke i strid med grundvandsbeskyttelsen i området.

Kommuneplan 2013-2025
Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens bestemmel-
ser for rammeområde 218. For området gælder følgende rammer 
for indholdet af lokalplanlægningen:
En lokalplan, der træffer bestemmelser for områderne, skal sikre:
- At områdets anvendelse fastlægges til boligformål og bebyg- 
  gelse til offentlige formål,
- At bebyggelsesprocenten må være max. 25 for de enkelte områ-
  der under ét, og max. 30 for hver enkelt parcelhusejendom,
- At bebyggelse ikke opføres med mere end 1 etage med udnyt-
  tet tagetage,
- At der kan opføres parcelhuse og rækkehuse,
Herudover gælder også de generelle rammer, som findes i Kom-
muneplanens rammer for lokalplanlægning. Lokalplanen er i 
overensstemmelse med kommuneplanens rammer for området.

Lokalplan 218.1
Lokalplan 218.1 aflyses hvad angår matriklerne 38f, 38g, 38k, 
38l, 38m, 38n, 38o, 38p og del af 38r, som ligger inden for lo-
kalplanområdets afgrænsning, ved den endelige vedtagelse af 

Redegørelse

Vandplan Køge Bugt 2009-2015
se: www.naturstyrelsen.dk

Kommuneplan 2013-2025 inde-
holder et hæfte med rammer for 
lokalplanlægningen. Hæftet er at 
finde på vores hjemmeside: 
www.solrod.dk

http://www.solrod.dk
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denne lokalplan.

Fortidsminder
Lokalplanområdet er ikke udpeget til område med særlig kultur-
historisk interesse.
Findes der under jordarbejder grave, gravpladser, bopladser, rui-
ner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet, i medfør af 
museumslovens § 27, standses i det omfang det berører fortids-
mindet. Fundet skal straks anmeldes til Museum Sydøstdanmark. 
Bygherren kan i henhold til museumslovens § 25 anmode Mu-
seum Sydøstdanmark om at tage stilling til, hvorvidt jordarbejder 
vil berøre væsentlige fortidsminder.

Forhold til byens andre funktioner 
Lokalplanen giver ikke mulighed for etablering af butikker. Lo-
kalplanområdet ligger inden for 600 meter til Havdrup Center og 
mindre butikker og liberalt erhverv på Havdrup Hovedgade. Lo-
kalplanområdet er således velbeliggende i forhold til byens cen-
trum og handelsliv.

Veje og parkering
Der er adgang til området fra Børnehave Alle. Der er etableret 2 
parkeringspladser på Børnehave Alle 3, ligesom der er etableret 
p-pladser langs vejen foran ejendommen. 
Børnehave Alle 2A-4C har indrettet 8 p-pladser. Der er endvidere 
etableret stier fra boligerne ud til Sallevvej.
Ved eventuelt nybyggeri skal der etableres 2 p-pladser pr. bo-
lig ved tæt-lav boligbyggeri og 2-pladser pr. bolig ved åben-lav 
boligbyggeri. Til offentlige formål skal etableres et af Byrådet 
nærmere godkendt antal p-pladser, der vurderes i hvert enkelt 
tilfælde. Adgang til området skal fortsat ske via Børnehave Alle. 

Støj
Det forventes ikke, at trafikken på Børnehave Alle eller lokalplan-
områdets udvidede anvendelse medfører, at støjniveauet på op-
holdsarealerne overstiger de grænseværdier, der fastsættes af 
Miljøstyrelsens (eller anden lovgivende myndigheds) til enhver 
tid gældende støjgrænser.
I Miljøstyrelsens vejledning ”Støj og vibrationer fra jernbaner” nr. 
1, 2. udgave, 1997, står der bl.a., at for at opnå passende lavt 
maksimalt støjniveau fra forbikørende tog, skal der i alle tilfælde 
overholdes en mindste afstand mellem nærmeste spormidte til 
arealanvendelse (bortset fra nyttehaver). Denne mindsteafstand 
er 50 meter for strækninger med fjerntog, hvor der kommer mere 
end 10 tog pr. døgn med togtyperne A, B, C, D, H, I, J eller K, 
og 25 meter for de øvrige jernbanestrækninger. Det maksimale 
støjniveau kan dæmpes ved at opføre støjafskærmning mellem 

Der er etableret p-pladser ved 
Børnehave Alle 3.

Kort over lokalplanområdet hvor 
der er adgang fra Sallevvej til 
Børnehave Alle. Lille Syd banen 
ses i kortets venstre side.

Lille Syd
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jernbanen og bebyggelsen. 
Lokalplanområdets sydvestlige del ligger langs med baneterræ-
net for Regionaltoget mellem Roskilde og Næstved (Lille Syd), 
hvor togtyperne er angivet til B, K og J jf. vejledningen. Lokal-
planen fastlægger derfor en vejledende afstand på 50 meter fra 
jernbanen til arealanvendelse, hvilket omfatter matriklerne 38g 
og 38k. En støjmåling i forbindelse med udarbejdelsen af et kon-
kret projekt, vil kunne afgøre nærmere, om der kan bygges tæt-
tere på banen end den vejledende afstand på 50 meter, og om 
der i den forbindelse skal etableres en støjafskærmning.

Kollektiv trafik
Lokalplanområdet er betjent af offentlig busrute 215 på Havdrup 
Hovedgade med forbindelse mellem Viby og Solrød Station. 
Lokalplanområdet ligger indenfor 600 meters afstand til Hav-
drup Station med regionaltogsforbindelser til Roskilde og Næst-
ved (Lille Syd). Fra Solrød Station er der S-tog til København 
og Køge. Lokalplanområdet er således velbeliggende i forhold til 
stationsnærhed og øvrig offentlig transport.

Skoledistrikt 
Lokalplanområdet ligger inden for en afstand af ca. 1 km til Hav-
drup Skole og tilhører dette skoledistrikt.

Vand og varme
Lokalplanområdet skal forsynes med vand fra Havdrup Vandværk 
a.m.b.a. Forsyning af kollektiv varme, el, telefon, internet, radio 
og tv kan ske fra forsyningsselskaber i området.

Jordforurening 
Der er ikke registreret jordforurening i lokalplanområdet jf. Re-
gion Sjælland kortlægning. Hvis der i forbindelse med anlægsar-
bejder opstår mistanke om jordforurening, skal arbejdet standses 
og anmeldes til Teknik og Miljø, Solrød Kommune.
Jordforureningslovens §72b stk. 1 fastsætter, at ejer skal sikre,
at de øverste 50 cm jord af ubebyggede arealer er uforurenet
eller, at der etableres en varig fast belægning.

Spildevandsplanlægning og klimatilspasning
Som led i kommunens klimatilpasningsplan for at mindske over-
belastning af kommunens regnvandskloakker, vandløb og søer og 
dermed forebygge oversvømmelser, er det vigtigt, at overflade-
afstrømningen overholder de forudsætninger, regnvandskloakken
er anlagt efter. 
Lokalplanens nye boliger skal derfor overholde de afløbskoeffi-
cienter, der er fremsat af kommunen. Ved opførelse af åben-lav 
boligbebyggelse skal afløbskoefficienten være på 0,30 og for tæt-

Redegørelse

Efter kraftige regnskyl i somme-
ren 2007 oplevede enkelte bolig-
områder i Solrød oversvøm-
melser - Her Rørdumsvej. Det 
er kommunens mål at mindske 
overbelastningen af regnvands-
kloakkerne i kommunen.

Lokalplanområdets placering i 
forhold til kollektiv trafik i kom-
munen.
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lav boligbebyggelse på 0,40. Hvis ikke dette kan overholdes, skal 
vandet, der falder på grunden, forsinkes eller afledes på alterna-
tiv vis, eksempelvis ved nedsivning, regnvandsopsamlingsanlæg, 
eller forsinkelsesanlæg (grønne tage).

miljømæssige forhold
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,
skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given
plan må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremti-
dige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvur-
dering, og disse planer skal derfor “screenes”, dvs. at der skal 
gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal gen-
nemføres en egentlig miljøvurdering.
Ud fra “screeningen” beslutter Byrådet, om en plans påvirkning
på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der skal
gennemføres en egentlig miljøvurdering.
Lokalplanforslaget for Børnehave Alle 3 m.fl. muliggør udvidet 
anvendelse for eksisterende og ny bebyggelse til også at omfatte 
boliger udover anvendelse til offentlige formål. Eventuelt nybyg-
geri må max. opføres i 1 etage med udnyttet tagetage, svarende 
til en bygningshøjde på 8,5 m, hvilket svarer til den etagehøjde 
der findes i lokalområdet i forvejen. Bebyggelsen kan opføres 
som åben-lav og tæt-lav bebyggelse, hvilket er den bebyggelses-
type der er i området i forvejen. Bebyggelsesprocenten for hele 
lokalplanområdet bliver fastsat max. 30 for den enkelte ejendom. 
Det vurderes, at lokalplanforslaget ikke medfører væsentlige mil-
jøpåvirkninger. Det er derfor Byrådets vurdering, at der på bag-
grund af “screening” af lokalplanforslaget ikke skal foretages en 
miljøvurdering.

Tilladelse fra anden lovgivning
Lov om offentlige veje samt Lov om private fællesveje
Anlæggelse af veje, stier og parkeringsarealer skal ske efter vej-
lovgivningens regler herom. Før veje, stier og parkeringsarealer
anlægges, skal Solrød Kommune godkende projektet. Det frem-
sendte projekt skal omfatte plan, længdeprofil, tværsnit, der vi-
ser opbygning af vejen/stien, oplysning om afvandings- og be-
lysningsforhold samt udførelse af vejens tilslutning til overordnet 
vej.

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

Redegørelse

Grønne tage, her vist med Se-
dum, kan være en måde at for-
sinke regnvandet på egen grund, 
så der ikke ledes nær så meget 
regnvand til kloak. 
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Bestemmelser for lokalplanen

SoLrød Kommune
Lokalplan nr. 218.4
Børnehave Alle 3 m.fl.

I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 
27. maj 2013) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2 
nævnte område i Solrød Kommune.

§ 1  Lokalplanens formål
Formålet med lokalplanen er:  
1.1  At udvide anvendelsesmulighederne for området til at 

omfatte boligformål (åben-lav, tæt-lav*) og offentlige for-
mål (daginstitution, beskyttede boliger og lignende formål 
samt grønt område).

§ 2  område og zonestatus
2.1  Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfat-

ter følgende matrikler: 
  38f, 38g, 38k, 38l, 38m, 38n, 38o og 38p af Ulvemose, 

Havdrup, samt del af matr.nr. 38r der omfatter Børnehave 
Alle beliggende inden for lokalplanområdets afgrænsning.

2.2 Området forbliver beliggende i byzone.

§ 3  områdets anvendelse
3.1  Området må anvendes til boligformål (åben-lav og tæt-

lav bebyggelse) og offentlige formål (daginstitution, be-
skyttede boliger og lignende formål samt grønt område til 
rekreative formål) i området under forudsætning af:

 - At offentlige formål ikke medfører ulempe/gener for de 
   omkringboende,
 - At boliger og offentlige formål ikke medfører behov for 
   parkering, udover hvad der er plads til på pågældende 
   ejendom/parcel.   
3.2  Der kan opføres mindre bygninger og anlæg nødvendige 

for fælles og offentlig forsyningsvirksomhed, f.eks. trans-
formerstationer, regnvandsbassiner og andre tekniske 
anlæg, når placering og udformning tilpasses den omgi-
vende bebyggelse og beplantning.

§ 4  udstykning
4.1  Matriklerne kan efter nærmere godkendelse af Solrød 

Kommune udstykkes i mindre grundarealer efter neden-
stående principper:

  - Tæt-lav boligbebyggelse med grundstørrelse ned til 350 
m².

* I bygningsreglementet defi-
neres tæt/lav byggeri som helt 
eller delvist sammenbyggede 
enfamiliehuse, herunder dob-
belthuse, rækkehuse, kæde-
huse og lignende tæt/lav be-
byggelse. Åben-lav defineres 
som fritliggende en-familiehus.
Kommunalbestyrelsen skal i den 
forbindelse foretage en konkret 
vurdering af om en bebyggelse 
falder ind under kategorien 
lignende tæt/lav eller åben-lav 
bebyggelse. 

Bestemmelser

§§
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  - Åben-lav bebyggelse med grundstørrelse ned til 700 m².
  Detailprojekt med forslag til udstykningsplan i forbindelse 

med nybyggeri skal godkendelse af Solrød Kommune in-
den igangsættelse af arbejdet. Der henvises i den forbin-
delse til bestemmelserne i §§ 5, 6 og 8 angående nybyg-
geri.

§ 5  Vej-, parkerings- og belysningsforhold
 Byggemodningsprojekt
5.1  Byggemodningsprojekt (herunder vej/sti-, belysning- og 

beplantningsplan) for nybyggeri skal fremsendes for god-
kendelse til Solrød Kommune.

 Veje
5.2  Vejadgang til lokalplanområdet skal ske via Børnehave 

Alle. Ved eventuel udstykning af matriklerne 38g og 38k 
i forbindelse med arealudnyttelse, skal der udlægges vej-
areal på matriklerne 38p og 38g for etablering af vejad-
gang til matriklerne. Nærmere detailprojekt skal fremsen-
des til Solrød Kommune for godkendelse.

5.3  Alle nye veje skal udføres som private fællesveje, dog for-
bliver Børnehave Alle offentlig vej inden for lokalplanom-
rådets afgrænsning.

5.4  Overkørsel fra den enkelte ejendom må kun etableres til 
Børnehave Alle. 

5.5  Der skal etableres vendepladser på interne veje i forbin-
delse med opførelse af nybyggeri/udstykning, idet vejare-
aler selvstændigt skal udstykkes/udskilles.

 Stier
5.6  Der kan etableres interne stianlæg i forbindelse med ny 

bebyggelse. Projektet skal godkendes af Solrød Kommu-
ne jf. § 5.1.

 Parkering
5.7  Ved nybyggeri og ved ombygning til boligformål, skal der 

etableres parkeringspladser på egen grund (ved åben-lav 
bebyggelse) og/eller som fælles anlæg (ved tæt-lav be-
byggelse). Der skal etableres minimum 2 p-pladser pr. 
bolig. 

 Byggelinjer
5.8 Langs følgende veje pålægges byggelinjer i de nedenfor  
 angivne afstande:
  - Børnehave Alle mod nord: 10 meter fra vejmidte.
 - Børnehave Alle mod syd: 10 meter fra vejmidte.
 - Sallevvej: 10 meter fra vejmidte.
 - Børnehave Alle mod øst: 5 meter fra vejskel.
   Se i øvrigt Kortbilag 4 med fastlagte byggelinjer og angi-

velse af vejmidte.
  Uanset ovenstående bestemmelser må garager og car-

§§
Bestemmelser
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Bestemmelser

porte opføres i en afstand af 1 meter fra vejskel mod Bør-
nehave Alle, når udkørsel sker til den pågældende vej.

  Langs baneterrænnet fastsættes en vejledende afstand 
på 50 meter (jf. Miljøstyrelsens vejledning ”Støj og vibra-
tioner fra jernbaner” nr. 1, 2. udgave, 1997) regnet fra 
nærmeste spormidte til arealanvendelser ved boligbebyg-
gelse og angivet på Kortbilag 4. Dog kan der etableres ha-
veanlæg, legeplads, parkering, udhuse, skure og lignende 
mindre bygninger, som ikke anvendes til beboelse inden 
for de 50 meter. Støjmålinger i forbindelse med udarbej-
delsen af et konkret projekt, vil afgøre om den vejledende 
afstand på 50 meter kan afviges, og om der skal etableres 
en støjafskærmning i den forbindelse.

§ 6  Bebyggelsens omfang og placering
6.1  Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet fastlægges til 

max. 30 for den enkelte ejendom (åben-lav/tæt-lav be-
byggelse). Solrød Kommunes godkendelse forudsætter 
dokumentation for, at adgangs- og parkeringskravene i 
henhold til § 5 kan opfyldes, og ved tæt-lav bebyggelse 
sker på baggrund af et detailprojekt til anlægs- og be-
plantningsplan i henhold til § 8, der omfatter hele ejen-
dommen.

6.2  Ny boligbebyggelse skal forsynes med for- og/eller bag-
haver til hver ejendom. I øvrigt henvises til de anførte 
byggelinjer i Kortbilag 4.

6.3  Nyt boligbyggeri kan opføres i op til 1 etage med udnyttet 
tagetage, med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter 
målt fra naturligt terræn eller et af Solrød Kommune fast-
lagt niveauplan til tagryg.

6.4  Tæt-lav bebyggelse kan placeres i naboskel indenfor lo-
kalplanområdets afgrænsning og de fastlagte byggelinjer 
i Kortbilag 4.

§ 7  Bebyggelsens udseende
7.1  Detailprojekt for udformning af ny tæt-lav bebyggelse 

skal fremsendes til godkendelse i Solrød Kommune.
7.2  Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke an-

vendes reflekterende materialer. 
7.3  På nybyggeri må anvendes materialer og farver som an-

givet i margen, og som i øvrigt kan indpasses i området 
som helhed. Der kan endvidere udføres sedumtag eller 
lignende grønt tag (se eksempel i redegørelsen s. 11).

 Skiltning for offentlig anvendelse:
7.4  Der kan tillades henvisningsskilte i forbindelse med of-

fentlige bygninger (daginstitution mv.). Skiltning skal 
godkendes af Solrød Kommune inden udførelse.

§§

Farve- og materialeholdning
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Bestemmelser

 Paraboler, tekniske anlæg og solfangere:
7.5 Paraboler må kun opsættes på terræn og i overensstem- 
 melse med kommunens retningslinjer herfor. 
  Tekniske anlæg som ventilation og lignende skal placeres 

indenfor bygningsmassen under tag eller evt. kælder. 
  Afkast skal placeres mod have (ikke mod Børnehave Alle), 

og udformes så diskret som muligt, og have et ensartet 
design.

  Såfremt der etableres anlæg til indvinding af solenergi 
eller lignende, skal de dele af anlægget, som anbringes 
udvendigt på bygningen, tilpasses tagfladen eller bygnin-
gens øvrige ydervægge. Se eksempel i margen.

 Tegning med forslag af placering af anlægget skal frem-
 sendes til Solrød Kommune for godkendelse inden udfø-
 relse.

§ 8 ubebyggede arealer
8.1  Opholdsarealer skal indrettes med begrønning og fortrins-

vis permeable overflader, således at områdets grønne ka-
raktertræk fortsættes. Jf. Kommuneplan 2015-2025 skal 
opholdsarealet til boliger udgøre mindst 100 % af bygnin-
gernes etageareal.

8.2 Ubebyggede arealer på den enkelte ejendom må anven-
 des til parkering efter de i § 5 angivne parkeringsnormer.
  Parkerings- og beplantningsplan ved opførelse af tæt-lav 

bebyggelse eller bebyggelse til offentlige formål for fri-
arealer skal fremsendes til Solrød Kommune for godken-
delse.

8.3  Ubebyggede arealer må ikke anvendes til permanent va-
reoplag eller lignende, herunder parkering af camping-
vogne, både, lastbiler og lignende. Køretøjer over 3.500 
kg må ikke parkeres på privat grund (gælder boligbebyg-
gelser). 

8.4  Der skal etableres individuelle eller kollektive affaldsløs-
ninger til dagrenovation, genbrug og storskrald alt efter 
bygningstype. Placering og udformning skal godkendes af 
Solrød Kommune.

 Beplantning
8.5   Den markante trærække (rødel) langs Børnehave Alle 

markeret på Kortbilag 2 skal bevares, og må kun beskæ-
res eller fjernes efter særlig tilladelse fra Byrådet.  

  Børnehave Alles vejprofil fastholdes og retableres med 
belægning, rabatter, beplantning m.m. efter opførelse af 
nybyggeri.

   Faste hegn mod vej skal placeres mindst 50 cm fra vej- 
og stiskel. Beplantning op ad faste hegn skal plantes 
mindst 25 cm fra skel med veje og stier, og skal holdes, 

§§

Eksempel på solceller placeret på 
hele tagfladen.
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Bestemmelser

så beplantningen ikke vokser ud over vejskel.
 Terræn
8.6  Terrænregulering må kun foretages efter tilladelse fra Sol-

rød Kommune, da målet er at fastholde det eksisterende 
terræn. Regulering på den enkelte grund på indtil +/-0,3 
m i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel 
end 0,5 m kan dog finde sted.

 mini-vindmøller
8.7  Der må ikke placeres mini-vindmøller eller lignende inden 

for lokalområdet.

§ 9 Tekniske forhold
9.1 Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. 
 Der kan etableres anlæg til vedvarende energiforsyning.
9.2 Ny bebyggelse skal ifølge Solrød Kommunes vandforsy-
 ningsplan forsynes med vand fra Havdrup Vandværk  
 A.M.B.A.
9.3  Ved opførelse af nyt boligbyggeri skal afløbskoefficienten 

i lokalplanområdet overholde gældende spildevandsplan 
for Solrød Kommune. Den maksimale afløbskoefficient 
skal være 0,30 for åben-lav boligbebyggelse og 0,40 for 
tæt-lav boligbebyggelse samt 1,00 for vejarealer.

  Hvis ikke dette kan overholdes, skal vandet, der falder på 
grunden, forsinkes eller afledes på alternativ vis, eksem-
pelvis ved nedsivning, regnvandsopsamlingsanlæg, eller 
forsinkelsesanlæg (grønne tage o.lign.).

9.4  Ved tæt-lav bebyggelse skal der sikres fælles vedligehol-
delse af tekniske anlæg, fællesarealer og lignende ved de-
klaration.

§ 10  Grundejerforening
10.1  Der skal oprettes en grundejerforening med medlems-

pligt for samtlige ejere inden for lokalplanens område.
10.2  Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse 

af fællesarealer og fællesanlæg.
10.3  Grundejerforeningen skal oprettes, når området er fær-

digudbygget, idet der dog gives ejerne et forudgående 
varsel på 3 måneder. Grundejerforeningen skal kunne 
udvides til også at omfatte andre områder, beliggende 
udenfor lokalplanområdet.

10.4  Grundejerforeningens vedtægter og eventuelle senere 
ændringer skal godkendes af Solrød Kommune.

§ 11 Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse
11.1 Inden ibrugtagning af ny bebyggelse eller ved ændret an-
 vendelse skal friarealerne være anlagt, jævnfør § 8.1.
11.2 Inden ibrugtagning af ny bebyggelse skal denne være til-

§§
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Bestemmelser

 sluttet kollektiv varmeforsyning og offentlig spildevands-
 anlæg, jævnfør §§ 9.1 og 9.2. 
11.3 Udført byggemodningsarbejde skal godkendes af Solrød 
 Kommune.

§ 12  Aflysning af lokalplan
12.1  Lokalplan 218.1 aflyses for de i § 2, stk. 2.1 nævnte ma-

trikler.

§ 13 Lokalplanens retsvirkninger
 midlertidige retsvirkninger
13.1 Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de  
 ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på
 en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan.  
 Der gælder efter § 17 i Lov om planlægning et midlerti-
 digt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af 
 anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af
 ejendommene kan fortsætte som hidtil.
 Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændrings-
 forslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til udnyt-
 telse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget.
 Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for 
 forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endeligt 
 vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst indtil ét år
 efter offentliggørelsen.
 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der 
 er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. An-
 dre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være 
 af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. 
 ovenfor. 
 retsvirkninger
13.2 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentlig bekendt-
 gørelse af lokalplanen, må ændringer, udstykninger, ny
 bebyggelse osv. på lokalplanområdet kun ske i overens-
 stemmelse med lokalplanens bestemmelser.
 Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte som  
 hidtil. Ønskes ændringer i de eksisterende forhold, skal  
 bestemmelserne følges. Lokalplanen kræver altså ikke, at 
 der etableres de anlæg m.v., som er indeholdt i planen.
 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige 
 lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsæt-
 ning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af om-
 rådet, der søges skabt ved lokalplanen.
 Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gen-
 nemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
 Private byggeservitutter og andre tilstandservitutter, der  
 er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 

§§
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 Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil 
 være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af pla-
 nen, jf. ovenfor.

§ 14  Vedtagelsespåtegning
  I henhold til § 27 i Lov om Planlægning er ovenstående 

lokalplan vedtaget endelig af Solrød Byråd den 15. juni 
2015.

§§
Bestemmelser
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Kortbilag 1
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Kortbilag 2



Kortbilag  3
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Lokalplan 218.4 er udarbejdet af Teknik og 
Miljø, Team Plan og Byg, Solrød Kommune.

Forslag til lokalplanen har været fremlagt til 
offentlig høring i perioden fra den 6. marts 
2015 til den 1. maj 2015, begge dage med-
regnet.

Der blev afholdt borgermøde om lokalplan-
forslaget den 20. april 2015.


