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Forord

Solrød Kommune har rundet 23.000 indbyggere - alle som
hver især bidrager til, at gøre Solrød Kommune til det
bedste sted at leve og bo.
Med flere indbyggere følger også behovet for flere boliger
og samtidig en boligmasse, som bedst muligt lever op til
borgernes forventninger og behov.
Solrød Kommunes seneste store boligudviklingsområde,
Trylleskov Strand, er snart færdigudbygget og derfor er
der taget initiativ til nye markante boligudviklingsområder.
På området ved Cordozavej planlægges der for det bæredygtige boligbyggeri Green Hills med op til 350 boliger,
herunder et bofællesskab for 55+.
Med Fingerplanen 2019 har vi i Solrød fået nye muligheder
for byudvikling. Omkring Havdrup kan vi bygge 150 nye
boliger og ved Solrød landsby kan et ca. 6 hektar stort
areal blive en del af byfingeren. Skal dette område så have
karakter af by eller landsby - eller skal det måske være en
hybrid med helt nye boformer, som imødeser nutidens behov for at indgå i fællesskaber i varierende grad. I Solrød
Kommune ønsker vi variation i boligtyper og vil gå foran i
udviklingen af nye koncepter.
Også i landsbyerne er der krav om, at vi sikrer deres levedygtighed fremadrettet, så de fortsat kan være et reelt
alternativ til byen, hvor man kan leve med højt til loftet og
i pagt med naturen. Dette skal gøres muligt uden at gå for
meget på kompromis med funktionelle krav og en klimavenlig hverdag og samtidig bevare landsbyens bærende
værdier.
Både nuværende og nye borgere i Solrød Kommune skal
føle sig trygge til trods for klimaforandringer. Vi tilpasser
os derfor de klimaændringer som allerede er en realitet,
ved at vi kystsikre områderne ved kysten og etablerer
regnvandsbassiner i bebyggede områder, så vi undgår
oversvømmelser ved regnskyl.
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Ud over nødvendigheden af at tilpasse os de klimaforandringer, som allerede er en realitet, så har vi også en
pligt til at mindske miljøpåvirkningen fremover og passe
på vores ressourcer. Vi producerer allerede biogas og vil
fremover også arbejde for, at reducere behovet for fossile
brændstoffer i biler og busser.
Hvis de fremtidige generationer også skal kunne leve og
bo på solpletten med det grønne DNA og opleve et mangfoldigt dyre- og planteliv, så skal vi gøre noget nu. Med
”Det grønne Danmarkskort” arbejder vi derfor på, at optimere betingelserne for dyr og planter og reservere arealer,
så arter kan sprede sig og vi sikrer en god biodiversitet.
Alle de ovenstående krav og mange flere til hvad arealerne i Solrød Kommune skal bruges til, bliver indarbejdet i
Kommuneplan 2021 og danner rammerne for den fysiske
udvikling og planlægning af Solrød Kommune de næste 12
år.
Denne Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden er
et debatoplæg til kommuneplanen og indeholder derfor
vores oplæg til hvordan Solrød Kommune skal udvikle sig i
de kommende år. Men som altid ønsker vi at udvikle kommunen i samarbejde med Solrød Kommunes borgere og
erhvervsliv. Derfor opfordrer vi alle til at deltage i debatten
om Planstrategien 2020 og Den Grønne Dagsorden - og
dermed i Solrød Kommunes udvikling.
Så kom og deltag i debatten på borgermøde den 24. marts
2020 eller send dine forslag eller bemærkninger senest den
23. april 2020 til: teknisk@solrod.dk.

Solrød Byråd, februar 2020
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Aktive borgere og
et aktivt erhvervsliv,
der tager ansvar

Læring og
udvikling hele
livet

Fleksible rammer
for fællesskaber
og for den enkelte

Tryghed, sundhed
og værdighed
i alle aldre

DET BEDSTE STED AT LEVE OG BO

Åbenhed og
inddragelse af
borgere og
erhvervsliv

Bæredygtig udvikling

Orden i økonomien

Byrådets syv pejlemærker er vigtige pejlinger for Planstrategien

Indledning

Det bedste sted at leve og bo
Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden fastlægger rammerne for den overordnede og langsigtede
strategi for udviklingen i Solrød Kommune. Det centrale omdrejningspunkt for planstrategien er Byrådets
vision for Solrød Kommune:
"Solrød Kommune skal være det bedste sted at
leve og bo".
Herudfra vedtog Byrådet i 2018 syv pejlemærker, som
fortæller, hvad kommunen vil have fokus på at udvikle
og bevare, for at gøre Solrød Kommune til det bedste
sted at leve og bo.
Den Grønne Dagsorden
I Solrød Kommune kalder vi vores arbejde med Lokal
Agenda 21 strategi for ”Den Grønne Dagsorden” – og
denne udgør strategien for kommunens bidrag til en
bæredygtig udvikling i det 21. århundrede.
Solrød Kommunes Grønne Dagsorden er indarbejdet
i planstrategiens temaer i form af Byrådets pejlemærker. På den måde understøtter planstrategien i sin
helhed strategien for en bæredygtig udvikling.
4

Pejlemærkerne giver udtryk for, hvordan Solrød
Kommune arbejder helhedsorienteret, tværfagligt
og langsigtet – samt at borgere, virksomheder, organisationer og foreninger løbende bliver inddraget i arbejdet.

FAKTABOKS:
Den Lokale Agenda 21 strategi skal ifølge Planloven indeholde mål for det fremtidige arbejde med
at:
• mindske miljøbelastningen,
• fremme en bæredygtig byudvikling og byomdannelse,
• fremme biologisk mangfoldighed,
• inddrage befolkningen og erhvervslivet i Den
Grønne Dagsorden, og
• fremme samspil mellem beslutningerne om
miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige,
sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold
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Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager
ansvar
Visionen om at Solrød Kommune skal være det bedste
sted at leve og bo, kan kun nås i samspil med vores
mange aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der
tager ansvar. Vi har derfor fokus på borgernes, foreningernes og virksomhedernes ressourcer, og hjælper borgerne til at hjælpe både sig selv og andre.

Læring og udvikling hele livet
Læring og udvikling hele livet er et vigtigt pejlemærke
for vores arbejde med at gøre Solrød Kommune til det
bedste sted at leve og bo. Vi sætter rammerne for at
alle borgere kan udvikle sig livet igennem. Vi går foran
og viser vores børn og unge, at vi kan gøre en forskel i
forhold til, hvordan vores fælles fremtid ser ud.

Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre
Vi støtter op om borgerne med høj kvalitet i kommunens kerneydelser og vi lytter til, hvad tryghed,
sundhed og værdighed betyder for den enkelte. For
nogen er det vigtigt at kunne bå tæt på naturen og for
andre er en passende bolig uanset alder et afgørende
parameter for tryghed.

Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv
Vi lytter – og sammen og i dialog med borgere og
erhvervsliv skaber vi de bedste løsninger og den størst
mulige værdi. Det gælder både der, hvor borgere og
virksomheder møder kommunen i hverdagen, og når
det handler om kommunens overordnede udvikling.

Fleksible rammer for fællesskaber og den enkelte
Vi skaber og stiller rammer til rådighed for et aktivt familie-, kultur- og fritidsliv, som borgere og foreninger
selv kan fylde ud med aktiviteter. Derfor arbejder vi på
at sikre mobiliteten for alle i alle aldre.
Orden i økonomien
Balance mellem indtægter og udgifter og det fortsatte fokus på at drive kommunen så effektivt som
muligt skaber grobunden for, at vi både kan fastholde
den gode kvalitet og også i endnu højere grad gøre
kommunen til det bedste sted at leve og bo. Både nye
og nuværende borgere er med til at skabe balance i
kommunen. En blandet befolkning med både børn,
unge, voksne og ældre skaber både social og økonomisk bæredygtighed.
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Bæredygtig udvikling
Vi planlægger langsigtet og sikrer dermed en bæredygtig udvikling både i forhold til klima og miljø, befolkningens sammensætning og borgernes mulighed
for at bo og trives i Solrød Kommune hele livet.
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Planstrategien – strategien for udviklingen
Udviklingen af Solrød Kommune sker således i dialog
med og ved inddragelse af vores mange aktive borgere, foreninger, organisationer og virksomheder – og
ved at vi fælles tager ansvar for at sikre en bæredygtig
byudvikling for både nye og nuværende borgere, hvor
naturen samtidig respekteres og værnes om. Det vil
sige, at vi arbejder sammen om fortsat at udvikle en
attraktiv kommune, samtidig med vi arbejder på at
fremme biologisk mangfoldighed og mindske miljøbelastningen.
Ved at inddrage borgere, foreninger og erhvervsliv i
planlægningen, sikrer vi, at beslutninger om kommunens fremtidige udvikling bliver truffet på et bredt
grundlag, som både omhandler miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.
For at kunne fastholde og fortsat tiltrække ressourcestærke borgere, skal Solrød Kommune fortsat udvikle attraktive boliger og boligområder tæt på både by,
natur og strand.
Derfor arbejder vi i denne planstrategi med særligt
fokus på:
•
•
•
•
•

Klimatilpasning
Byudvikling på nye arealer
Byfortætning
Strategi for landsbyerne
Grønt Danmarkskort

Du kan læse mere om de enkelte temaer på de næste
sider.
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Sammenhæng i pejlemærker og temaer
Tema

Klimatilpasning

Pejlemærke

√

Byudvikling
på nye arealer

√

Byfortætning

√

Strategi for
landsbyerne

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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Grønt
Danmarkskort
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Vanding af dyrene eller regnvandsopsamling ved Engstrupstien i Karlstrup Mose

Klimatilpasning - TEMA 1

Det 21 århundrede har allerede budt på flere ekstreme
vejrforhold, der får os til at tænke over de udfordringer, vi står overfor med de igangværende klimaforandringer.
Skybruddet i 2007 i Solrød Kommune, gav en forsmag
på, hvordan det kan blive i fremtiden, hvis vi ikke er
forberedte. ”Den stille stormflod” i januar 2017, hvor
der blev målt den højeste vandstand i Køge Bugt i

over 100 år, var kun et varsel om de udfordringer en
stormflod kan medføre. Tørken i sommeren 2018 er
endnu et eksempel på ekstreme vejrforhold.
Solrød Kommune ønsker at være forberedt på disse
udfordringer, og har derfor gennem de seneste mange år arbejdet med klimatilpasning og forberedelse
på fremtidens udfordringer i samarbejde med Klar
Forsyning og lokale grundejerforeninger.

BYRÅDETS MÅL
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•

Sikre kommunens borgere og virksomheder mod oversvømmelser som følge af klimaforandringer

•

Sikre at klimtilpasningen integreres i kommunens projekter og planer, så der samtidig med øvrige
aktiviteter kan skabes en grønnere by, interessante og smukke byrum, nye rekreative områder og
landskaber samt en generel mere robust kommune.
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Uden klimatilpasningsforanstaltninger vil Solrød Kommune blive meget våd

STRATEGI

INDSATS

•

Implementere delplaner for klimatilpasning af regnvandsoplande over de kommende år

•

Vi vil gennemføre delplaner for klimatilpasning i henhold til klimatilpasningsplanen i den kommende planperiode.

•

Implementerer planen for kystsikring over
en kort årrække.

•

•

Reserverer arealer til klimatilpasning i
Kommuneplanen.

Vi vil integrere klimatilpasning i alle kommunens anlægsprojekter i den kommende
planperiode.

•

•

Fastholde og videreføre retningslinjerne
for klimatilpasning fra Kommuneplan
2017-2029.

Vi vil gennemføre kystsikring i den kommende planperiode.

•

Vi vil reservere kommunale arealer til
anlæg af rørbassiner og åbne regnvandsbassiner.

•

Vi vil udarbejde kort med angivelser af
risiko for oversvømmelser for hele kommunen.

Planstrategi 2020
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BAGGRUND OG STATUS
Oversvømmelser fra regnvand og havvand
I Solrød Kommune omhandler klimatilpasning primært
at sikre kommunen mod utilsigtede oversvømmelser.
Afhængigt af hvor man bor, kan truslen om oversvømmelse kommer både fra havet eller fra nedbør - og vi
arbejder på at sikre mod begge dele.
Oversvømmelser fra nedbør.
I 2012 vedtog byrådet "Strategi for klimatilpasning af
regnvandssystemerne og fastlæggelse af serviceniveau i Solrød Kommune", der bl.a. beskriver til hvilket
niveau, regnvandssystemet i kommunen skal klimatilpasses. I Danmark er det almen praksis, at regnvandssystemerne dimensioneres til, at der statistisk set kun
forekommer oversvømmelser fra systemet én gang
hvert 5. år. I Solrød Kommune har byrådet besluttet
at skærpe kravet, så der højst må ske oversvømmelser
fra regnvandssystemet én gang hvert 10. år. Så for at
være forberedt ved de forventede oversvømmelser
udarbejdede Solrød Kommune i samarbejde med
KLAR Forsyning en generel beredskabsplan for alle
byområder, som sættes i funktion ved varsling om
oversvømmelser i kommunen, som løbende bliver
opdateret.

2020
2018
2015
2013
2012
2012

• Revision af klimatilpasningsplan

1

Strategien for Klimatilpasning blev i 2013 udmøntet i
en egentlig Klimatilpasningsplan, som er indarbejdet
i den gældende kommuneplan 2017-2029. I klimatilpasningsplanen findes en prioritering af indsatser i de
ialt 16 regnvandsoplande i kommunen. Solrød Kommune og KLAR Forsyning har i årerne fra 2014 til nu
gennemført en række indsatser i planen. Eksempelvis
er etableret et projekt til opsamling af regnvand gennem et eksisterende grønt bælte ved Solrød Gymnasium. Projektet kaldes Kilen og udover at kunne håndtere regnvand er det tanken, at give projektet merværdi
ved at fremme en kulturel og social blanding af
områdets brugere og beboere. I regnvandsbassinerne
er der integreret muligheder for boldspil og klatring,
en tribune, ophold og undervisning i relation til gymnasiet. Projektet er støttet af Lokale og Anlægsfonden,
RealDania og Naturstyrelsen. Sideløbende med dette
projekt er gennemført et klimatilpasningsprojekt af
regnvandssystemet Karlstrup Mosebæk. Ligeledes er
der skabt plads til klimatilpasning i det byrumsprojekt
”huset i Havdrup” der er blevet etableret i Havdrup
bymidte. Her er bassinet integreret som kælderen i
”huset” som et lege- og opholdsområde.

• Beredskabsplan for stormflod
• Risikostyringsplan for oversvømmelser
fra Køge Bugt 2015-2021
• Klimatilpasningsplan
• Beredskabsplan ved oversvømmelser
• Strategi for klimatilpasning

Solrød Kommune har i flere år arbejdet på Klimatilpasning
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KLAR
forsyning har
ansvaret for at klimatilpasse kloaksystemet i Solrød Kommune.
De har et årligt budget
til klimatilpasning på
ca. 10 mio. kroner.

Du har
selv ansvaret
for at sikre dit hjem
mod oversvømmelse,
du kan få hjælp til et
gratis klimatilpasningstjek fra flere hundrede firmaer i Danmark.

Solrød Kommune og KLAR Forsyning har beredskabsplan
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Definitionen på et
skybrud er, at der
skal falde over 15 mm
nedbør på højst 30 minutter, og forekommer i
gennemsnit 22 dage
pr. år et eller andet sted

Vandstanden i
Køge Bugt, i løbet af
de næste 100 år, forventes at stige med 1 m og
nedbørsmængderne
med 30 % i forhold
til i dag.
Kilen ved Solrød Gymnasium er et projekt til opsamling af regnvand med merværdi

Solrød Kommune og KLAR Forsyning er i fællesskab
i gang med en revision af klimatilpasningsplanen.
Klimatilpasningsplanen vil fremover bestå af en
del-indsatsplan for hvert prioriteringsområde – dvs.
i alt 16 delplaner. Delplanerne tager udgangspunkt i
udfordringerne knyttet til regnvand, men ved udarbejdelse af løsninger arbejdes med en helhedsorienteret
klimatilpasningsvinkel, således at udfordringer forårsaget af den stigende havvandstand og stormflod, samt
oversvømmelser fra vandløb ligeledes medtænkes i
løsningerne. Derudover lægges der vægt på i videst
muligt omfang at identificere projekter, der kan løse
flere problemstillinger samtidigt. Regnvand tænkes
nogle gange som noget, der hurtigst muligt skal
transporteres væk, så det ikke forstyrrer byens færdsel
og liv, men vi har allerede vist, at vi kan vælge at bruge regnvandet aktivt, så det bidrager til forskønnelse
af byen, til biologisk diversitet og indbyder til socialt
samspil mellem mennesker.
Oversvømmelser fra Køge Bugt
EU vedtog i 2007 et oversvømmelsesdirektiv om
vurdering og styring af risikoen for oversvømmelse fra
kystzonen. På baggrund af Kystdirektoratets kortlægning blev Køge Bugt udpeget som et af 10 områder i
Danmark med størst risiko for oversvømmelser. Udpegningen betød, at Solrød Kommune skulle udarbejde en risikostyringsplan med angivelse af et fremtidigt
ønsket sikringsniveau for kystsikring og med angivelse
af mulige indsatser.

Planstrategi 2020

Byrådet vedtog i 2015 "Risikostyringsplan for oversvømmelser fra Køge Bugt 2015-2021", hvor risikoen
for oversvømmelse fra havet blev angivet. Planen blev
vedtaget med forskellige sikringsniveau i forskellige
områder og med krav om udarbejdelse af et katalog
med mulige kystsikringsløsninger. Følgende er kystsikringen blevet opdelt i flere områder senest i 2019
har Byrådet vedtaget at ændre sikringsniveauerne i
de udpegede områder. Sikringsniveauet i områderne
er forskellige afhængigt af de forhold som gør sig
gældende og er fastlagt melle kote 2,00 og 2,80 meter
over daglig vande
Samtidig med vedtagelse af de seneste sikringsniveauer blev også besluttet delelementer af hvordan
kystsikringen skal tage form. Nogle af elementerne
i kystsikring er en forhøjelse af en eksisterende klit,
en højvandslukke i Solrød Bæk, et dige på den sydlige brink af Karlstrup Mosebæk, en højvandsmur
på tre korte strækninger langs med Strandvejen og
højvandslukker i tre vandløb. Alle kystsikringsløsningerne anlægges, således at de er forberedt til
forstærkning over for fremtidige ændringer i havvandstanden. Men indtil videre er det også nødvendigt
med en beredskabsplan. Solrød Kommune udarbejde
denne i 2018 og den sættes i funktion ved varsling om
risiko for oversvømmelser fra Køge Bugt. Beredskabsplanen bliver opdateret i takt med, at kommunen
bliver kystsikret.

11

Havdrup Vest er et stort byudviklingsområde og med Fingerplan 2019 er der nu mulighed for 150 nye boliger ved Havdrup

Byudvikling - TEMA 2

I dette tema kan du læse om den langsigtede planlægning for nye arealer til byudvikling i Solrød Kommune. Med Fingerplanen 2019 er der åbnet muligheder for nye byudviklingsområder i Solrød Kommune.
Fingerplan 2019 udpeger konkrete arealer omkring
Solrød Landsby til fremtidig byudviklingsområder og
omkring Havdrup gives mulighed for at inddrage et
eller flere nye arealer til planlægning af op til 150 nye
boliger. Solrød Kommune foreslår, at arealerne ved

Solrød Landsby bliver en del af Køge Bugt Fingeren og
disponeres primært til boliger, men også med mulighed for erhverv, offentlige og private servicefunktioner. Overgangen mellem eksisterende byfinger og
landsby markeres af en grøn overgang nærmest den
nye København-Ringsted bane, som spiller sammen
med at stort nyt udlæg af en grøn kile i Fingerplan
2019 nord for Solrød Landsby med gravhøje op mod
Karlstrup Kalkgrav.

BYRÅDETS MÅL
•

Sikre gode rammer for bosætning og erhvervsudvikling, hvor der samtidig vises hensyn til natur,
landskabs- og kulturmiljøer, miljø og klima.

•

Planlægning af nye boligområder skal ske på et bæredygtigt grundlag.

•

Byudvikling sker med udgangspunkt i Solrød Kommunes boligpolitik.

12
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Solrød Landsby bliver en del af Køge Bugt
Fingeren med ca. 6 hektar nyt byareal

150 nye boliger ved Havdrup

Flere områder ved Havdrup og ved
Jersie landsby fastholdes som
perspektivområde til byudvikling

Byrådsbeslutning ved vedtagelse af høring af planen:

Arealet mellem "Lodden" og Solrød
Landsby kan indgå i byudvikling

INDSATS

STRATEGI
•

•

Byrådet vil ved ny planlægning sikre udviklingsmuligheder for både nye og eksisterende bolig-, center- og erhvervsområder under hensyn til natur, landskabs- og
kulturmiljøer, miljø og klima.
De nye byudviklingsområder omkring Solrød Landsby inddrager landsbyen i Køge
Bugt Fingeren med respekt for landsbymiljøet (se også temaet Landsbyerne).

•

Der skal ved ny byudvikling mod det åbne
land sikres adgang til det omkringliggende landskab.

•

Boligudviklingen omkring Havdrup sker
efter principperne i boligpolitikken.

•

Udarbejdelse af helhedsplan for Solrød
Landsby skal ske i samarbejde med interessenter.

Planstrategi 2020

•

De nye arealer omkring Solrød Landsby
foreslås planlagt med: tæt/lav boliger
tættest på landsbyen og mod nord, mod
syd åben/lav boligbebyggelse, mod øst
udlægges areal til kontorerhverv og etageboliger med en grøn overgang fra Solrød
Strand.

•

Arealet nordvest for Solrød Landsby skal
udvikles til bofællesskaber i ”gårdlignende” bebyggelser og åben/lav boliger i
form af mindre længehuse.

•

Afklare mulighed for en rekreativ stiforbindelse i rundt om Solrød Landsby.

•

Mulighed for stiforbindelse langs gravhøjene til Karlstrup Kalgrav skal kortlægges.

•

Ved Havdrup skal planlægges for 150 nye
boliger, som foreslås fordelt således:
•

Skovvænget 9: 30 tæt/lav boliger og
70 etageboliger i max 3 etager. (Centralt og stationsnært område og derfor
udbygges med mindre boliger).

•

Sallevvej 35: 10 åben/lav og 15 tæt/lav
boliger.

•

Ørnesæde 13: 25 åben/lav
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BAGGRUND OG STATUS

PLAN
HIERAKI:
EU direktiver

15 tæt/lav +
10 åben/lav boliger

30 tæt/lav
70 etageboliger

Planloven
Landsplandirektiver - Fingerplan

25 åben/lav boliger

Kommuneplan
Lokalplan

Solrød Kommune har siden sidste Planstrategi 2015
og Den Grønne Dagsorden været omfattet af hele tre
versioner af Fingerplanen. Først Fingerplan 2013, så
Fingerplan 2017 og nu Fingerplan 2019. Fingerplanen er et landsplandirektiv udarbejdet af staten efter
bestemmelser i Planloven. Fingerplanen bestemmer,
hvor og hvordan byudviklingen må ske i Hovedstadsområdet.
Fra Køge Bugt Motorvejen og ud til kysten er Solrød
Kommune beliggende i Fingerplanens ”fingerby”. Fra
Køge Bugt Motorvejen og vest på er Solrød Kommune
omfattet af Fingerplanens ”Det øvrige Hovedstadsområde”.
Byrådet har afgivet flere høringssvar til Erhvervsstyrelsen i takt med revisionerne af Fingerplanen. Erhvervsstyrelsen er øverste myndighed i forhold til Planloven.
Solrød Kommune har siden sidste Planstrategi 2015
og Den Grønne Dagsorden været udfordret af, at
kommunens sidste to udbygningsområder Trylleskov
Strand Området og Havdrup Vest er tæt på at være
fuldt udbygget. Der findes fortsat inden for den gældende Kommuneplan 2017 to uudnyttede byudviklingsområder, Cordoza-grunden og et areal nord for
Havdrup skole. Begge arealer forventes lokalplanlagt
inden for de næste et til to år.
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Byudvikling omkring Havdrup

Det har betydet, at Solrød Kommune i sine høringssvar til Erhvervsstyrelsen har arbejdet for at få nye
perspektivarealer ind i Fingerplanen. Solrød Kommune har ønsket arealer øst og nordvest for Havdrup til
nye byudviklingsområder, mellem Jersie Landsby og
Jersie Hallen, det indeklemte areal mellem Køge Bugt
Motorvejen og den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted samt mellem transportkorridoren og
Køge Bugt Motorvejen.
Planstrategi 2020

Byrådsbeslutning ved
vedtagelsen af høring af
planen: "det medtages
i det videre arbejde, at
arealet mellem Lodden
og Solrød Landsby kan
indgå i den fremtidige
byudvikling" (seniorboliger og dagligvarebutik).

Forbindelse omkring byen
til naturen og til grøn kile

Havdrup var
oprindeligt
hovedbyen i
Solrød Kommune

tæt/lav boliger

Solrød
Strand
havde i
1950erne
kun 200 helårshuse

åben/lav boliger

bofællesskaber +
åben/lav boliger

etagebyggeri til
boliger og erhverv

Trylleskov Strand
området er på 10 år
udbygget med 600 boliger, hvor der bor ca. 1400
mennesker. Når området
er helt udbygget, vil der
være ca. 800 boliger.

Retningslinjer for byudviklingen

•

•

Byudvikling ved Solrød Landsby

Med Fingerplan 2017 udlagde staten det indeklemte areal mellem Køge Bugt Motorvejen og den nye
jernbaneforbindelse København-Ringsted til fremtidigt
transport og logistik erhverv. Området indgik i Planstrategi 2015 og Den Grønne Dagsorden som perspektivareal og der var en løbende debat. Området er
nu lokalplanlagt til transport og logistik erhverv.

Planstrategi 2020

By- og boligudviklingen i Solrød Kommune skal
ske efter Byrådets målsætninger i Boligpolitik
2019: Solrød Kommune skal være det bedste
sted at bo – hele livet.
Denne overordnede målsætning om, at der skal
være boliger til alle aldre, både de unge, de ældre
og dem midt i mellem, opnår kommunen gennem
følgende mål:
• Solrød Kommune skal have variation i typen af
boliger.
• Der skal være 80 % ejerboliger og 20 % lejeboliger (almene og private lejeboliger).
• Kommunen vil i dialog med boligselskaberne
om udlejningskriterier til almene boliger. Kommunens borgere skal tilgodeses i udlejningskriterierne med en andel af ledige almene
boliger.
• Der skal være flere mindre boliger med 1-3
værelser i attraktive boligområder.
• Nye boligområder skal udvikles med fokus på
bæredygtighed.
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Ved Solrød Center er der gode muliger for byfortætning, som både ligger attraktivt og stationsnært

Byfortætning - TEMA 3
Fortætning er et af de primære redskaber Solrød
Kommune har til at øge antallet af boliger inden for
kommunens begrænsede arealer. Fortætning understøtter en bæredygtig boligudviklingi forhold til klima,
miljø og demografi og sikrer kommunens økonomiske
grundlag.
På sigt kommer Danmarks areal under pres. Flere undersøgelse, herunder fra Teknologirådet, har i de sene-

re år påpeget at vi i fremtiden har behov for 140 % af
Danmarks areal, hvis vi vil leve op til både nationale
og internationale mål og hensyn. Dette fordi vores
behov for areal til både landbrug, byer og infrastrukturanlæg fortsat øges og der kommer et nyt markant
øget behov for arealer til energiproduktion, klimatilpasning og natur. Der er derfor i planlægningen lagt
op til, at vi arbejder med muligheden for at samtænke
flere funktioner på samme areal.

BYRÅDETS MÅL
•

Understøtte fortætning af større sammenhængende områder i eksisterende boligområder, når
forholdene taler for det. Dette for at sikre en bæredygtig boligudvikling.

•

Fortætte under hensyntagen til de udfordringer der følger af klimaforandringerne.

•

Fremme etableringen af mindre boliger beliggende attraktivt.
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n

Havdrup station
Solrød Strand station

Jersie Strand station
Naurbjerg
Station
Gåafstand
Cykelafstand

Lille Skensved station

Stationsnærhedsprincippet - i Køge Bugt Fingeren op til 1200 meter og i det øvrige hovedstadsområde op til 1000 meter.

STRATEGI
•

•

•

Implementere Solrød Kommunes boligpolitik 2019 ved at understøtte en boligudvikling, som imødekommer behov i alle
aldersgrupper.
Afklare fortætningsmulighederne i Solrød
Center som foreslået i helhedsplanen for
Solrød Center, herunder afklare mulighed
for et markant højt byggeri på stationspladsen.
Muliggøre omdannelse eller sammenlægning af matrikler til etablering af flere
mindre center- og stationsnære boliger.

Planstrategi 2020

INDSATS
•

Vi vil planlægge for, at der kan ske fortætning i eksisterende områder ved sammenlægning af flere matrikler når øvrige
forhold muliggør det.

•

Vi vil planlægge for at øge antallet af boliger i center- og stationsnære områder.

•

Planlægge for et markant byggeri på 10
etager på stationspladsen i Solrød Center.
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BAGGRUND OG STATUS
Hvad er status?
Kommuneplanen for Solrød Kommune har siden 2009
givet mulighed for fortætning af parcelhusområderne
mellem Strandvejen og Køge Bugt Motorvejen. Dette
har affødt flere lokalplaner med fortætningsmuligheder, såsom lokalplanen for Fasanvejen og lokalplanen
for en del af Solrød Strandvej, hvor der kan udstykkes
til mindre grundstørrelser. Der er ligeledes gennemført flere vellykkede fortætningsprojekter i kommunen, såsom den tidligere strandkro med en grund på
ca. 2700 m², der er blevet udstykket til ni rækkehuse,
og Tjørnholmvej hvor en ejendom er blevet udstykket
til ti rækkehuse. Solrød Kommune vil fortsat arbejde
for en hensigtsmæssig fortætning i udvalgte områder
af kommunen.
Solrøds boligpolitik
Solrød Kommune er en attraktiv bosætningskommune
for mange borgere. Denne interesse skal vi fastholde
og imødekomme. Byrådet vedtog i 2018 en vision om,
at Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve
og bo. Byrådets vision sætter, sammen med byrådets
pejlemærker, retningen for Solrød Kommune. Et af de
politiske pejlemærker er at sikre tryghed, sundhed og
værdighed i alle aldre. Det er væsentligt, at kommunens borgere kan få boliger, der passer til den enkeltes alder og fase i livet. Med en støt stigende befolkningstilvækst er der behov for en fortsat bæredygtig
boligudvikling, der tilbyder et varieret boligudbud. I
dag har størstedelen af boligerne i Solrød Kommune
fire værelser eller mere. Det er derfor et sigte i Solrød
Kommune boligpolitik, at øge antallet af mindre boliger med følgendeBoligfordeling
fordeling:

5%

30%
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Begrænsede byudviklingsmuligheder er imidlertid ikke
Solrød Kommunes eneste udfordring. Et stadig større
fokus på klimaforandringer har betydning for vores
planlægning, og kræver nytænkning på en række
områder, som f.eks. spildevands- og regnvandshåndtering, grundstørrelser, terrænforhold, belægningsandel og –type. Siden fortætningsmuligheden for første
gang blev skitseret i Kommuneplan 2009 er vores viden om klimarelaterede oversvømmelser blevet langt
mere konkret. Fremadrettet vil fortætningsprojekter
derfor blive vurderet konkret fra gang til gang med et
helhedsorienteret blik på eksempelvis regnvands- og
spildevandshåndtering og fortætningens samspil med
den omkringliggende bebyggelse. Kommuneplanens
generelle mulighed for at udstykke/fortætte ned til
400 m² mellem Strandvejen og Køgebugt Motorvejen
udgår ved den kommende kommuneplanrevision.
* Planlovens § 15 stk.
2 nr. 7 giver hjemmel
til at fastsætte størrelsen på
lejligheder i fx ny etageboligbebyggelse eller ved indretning af
lejligheder i eksisterende bebyggelse. Det kan være af væsentlig
byplanmæssig betydning, om
der på et givet areal indrettes
få store eller mange små
boliger.

20%

2 værelser

Fortætningsmuligheder i Solrød Kommune
Solrød Kommunes byudvikling er underlagt Fingerplanen, som er et landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. For Solrød Kommune betyder dette
helt konkret, at staten dikterer, hvor vores byudvikling kan ske, samt at kommunen ikke, uden statens
godkendelse, kan inddrage ”ny” jord til byudvikling.
Boligudviklingen kan også ske inden for kommunens
eksisterende bebyggede arealer, og kommuneplanen
har derfor skitseret en fortætningsmulighed af parcelhusområderne mellem Strandvejen og Køge Bugt
Motorvejen. Solrød Kommune vil også fremadrettet
arbejde med en hensigtsmæssig fortætning af kommunen.

15%

30%

1 værelse

Selvom interessen for mindre boliger er stor, skal
boligudviklingen følges af et afbalanceret fokus på
kommunens udviklingsmuligheder, og de værdier vi
skal beskytte og værne om herunder Solrøds grønne
DNA som ”haveby”.

3 værelser

4 værelser

70 % af alle
boliger i Solrød
Kommune har fire
værelser eller
mere.

> 4 værelser

Planstrategi 2020

Et af Planlovens
primære formål er
at regulerer bebyggelse,
herunder at hindre spredning af bebyggelse i det
åbne land og byerne skal
derfor udvikles indefra
og ud.

Fingerplanens stationsnærhedsprincip
Fingerplanen har i mange år arbejdet med et stationsnærhedsprincip, der skal fremme en intensiv byudvikling omkring S-togsstationerne og skabe mulighed
for, at flere borgere kan benytte de offentlige transportmidler mellem arbejde og hjem. De stationsnære
områder fastlægges med udgangspunkt i et principielt
cirkelslag på 1200 m fra stationerne på S-togsbanen
og 1000 m fra øvrige stationer.
Solrød Kommune vil med udgangspunkt i dette underforståede stationsnærhedsprincip arbejde for en
fortætning af stationsområderne for at imødekomme
behovet for bedst mulig mobilitet og bæredygtig
udvikling. Det kunne eksempelvis være ved etablering
af tæt-lav bebyggelse.
Det overordnede sigte for Solrød Kommune er
dermed at øge antallet af center- og stationsnære boliger, samt at understøtte fortætninger ved sammenlægning af flere matrikler eller større arealer, såfremt
øvrige forhold taler herfor (vejforhold, spildevands- og
regnvandshåndtering m.m.).
Nye markante byggerier mod syd og på Stationspladsen i Solrød Center
Byrådet har i budgetaftalen for 2019 besluttet, at
området ved Cordozvej skal danne ramme om "frem-

Stationerne er rygraden i byudviklingen Køge Bugt Fingeren

tidens bæredygtige boligbyggeri", og at det skal
fungere som en byport mod syd. På baggrund heraf
er der udarbejdet et kommuneplantillæg og grunden
har været i udbud. Resultatet af udbuddet blev, at der
nu arbejdes for at realisere projektet Green Hills, som
et markant vartegn for kommunen. Byggeriet bliver et
bæredygtigt foregangsprojekt, som rummer boliger
for mennesker i alle aldre med et seniorbofællesskab
i hjertet af bebyggelsen Det hele forventes at stå færdigt i 2023.
Ligeledes indeholder budgetaftalen for 2019 en aftale
om, at der skal gennemføres en plan for etableringen
af et markant højt byggeri på Stationspladsen som
foreslået i helhedsplanen for Solrød Center. Udgangspunktet for projektet er et ti etagers højt byggeri med
en karakteristisk arkitektur.

Danmarks Statistik har fremskrevet
befolkningstilvæksten i
Solrød Kommune til at være
23777 i år 2029, men Solrød
Kommunes egen prognose
er meget højere idet her er
medregnet boligfortætning
og udbygning af nye
områder.

Green Hills er i Solrød Kommune en ny måde at fortætte og bygge bæredygtigt på
Planstrategi 2020
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Landsbyernes bærende værdier skal bevares samtidig med der er mulighed for at leve et moderne liv

Strategi for landsbyerne - TEMA 4
Vi har i Solrød Kommune seks aktive landsbyer, som
også fremover skal være det bedste sted at leve og
bo. Landsbyerne er alle forskellige, men med flere
fælles træk. Et af dem er, at her bor mange aktive
borgere og et aktivt erhvervsliv, som tager ansvar.
Derfor er målene for en bæredygtig udvikling af
landsbyerne også sket på baggrund af dialog. Strategierne for landsbyerne tager alle afsæt i den dialog,
der har været med borgerene. Nøglen til at realisere

strategierne er fortsat åbenhed og inddragelse, hvor
landsbylaugene spiller en central rolle. Grundlaget,
for en bæredygtig udvikling af landsbyerne, er en god
dialog med borgerne og erhvervslivet om de potentialer eller udfordringer, som de møder. Landsbyerne
har alle sjæl og stedsidentitet, som vi skal værne om,
samtidig med, at der skabes fleksible rammer for både
fællesskabet og den enkelte - så landsbyerne i Solrød
Kommune også i fremtiden er det alternative sted at
bo -”centralt, men gerne på landet”.

BYRÅDETS MÅL
•

At sikre landsbyerne som attraktive og velfungerende bysamfund.

•

At sikre de bærende værdier i landsbymiljøerne og dermed styrke landsbyernes identitet.
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Gl. Havdrup
Karlstrup
Naurbjerg

Kirke Skensved
Jersie Landsby

Solrød Landsby

Solrød Kommunes landsbyer ligger smukt i naturen og samtidig i pendlerafstand til hovedstaden

INDSATS
STRATEGI
•

Fremhæve landsbyernes bærende værdier.

•

Synliggøre landsbyernes potentialer.

•

Modernisere bebyggelsesregulerende bestemmelser, hvor det ikke påvirker landsbyens karakter.

•

Sikre en åben og formaliseret dialog mellem landsbyer og kommunen

•

Understøtte initiativer i landsbyerne

Planstrategi 2020

•

Definere landsbyernes bærende værdier i
samarbejde med landsbylaugene

•

Foretage et servicetjek af lokalplaner for
landsbyerne, herunder vurdering af de
bebyggelsesregulerende bestemmelser

•

Afholde et årligt møde med deltagelse af
landsbylaug og Solrød Kommune

•

Understøtte netværk i og mellem landsbyerne

•

Muliggøre nye boformer

•

Understøtte adgang til det omkringliggende landskab
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BAGGRUND OG STATUS
Vi har i Solrød Kommune seks aktive landsbyer - Gl. Havdrup, Jersie Landsby, Karlstrup, Kirke
Skensved, Naurbjerg og Solrød Landsby, seks forskellige landsbyer, men med fælles træk.
Landsbyerne har alle sjæl og stedsidentitet og har
både ønsker og udfordringer. Der er ikke nødvendigvis umiddelbare løsninger på alle udfordringerne.
Nogle kan begrænses og afhjælpes, andre er nutidens
vilkår for at vælge at bo i en landsby med højere til
loftet og plads til alle, hvor roen og ”det lille samfund”
bliver det væsentligste. Derfor giver man gerne afkald
på andre ting. Landsbyerne i Solrød Kommune har
mange muligheder, sammenhold og ejerskab. Det alternative sted at bo -”centralt, men gerne på landet”.
Her er tale om landsbyer med store kvaliteter, med
hver deres værdier og potentialer, med hver deres
præg og aktiviteter, med en livsstil med nærhed til
naturen. Det er landsbyer, som i større eller mindre
grad, er tilpasset den nye tids vilkår og behov, og
med andre funktioner end oprindeligt, hvor der var
tale om småbyer i forbindelse med landbruget. Den
begrænsede mulighed for selvforsyning med butikker
og servicetilbud, herunder skole og daginstitution, er
blevet dagligdag. Et vilkår for nutidens landsbyer, og
en præmis, der formodentligt ikke ændres, men som
man i stedet må finde alternative løsninger til. I stedet
er her lokale samlingssteder, frivillighed, nærhed,
fællesskab og smukke byer med bevaringsværdig kulturhistorie og arkitektur. Landsbyer med landsbypræg
- hygge, tryghed, samhørighed, højt til loftet og tæt
på naturen samt fred og ro som væsentlige værdier.

I Danmark er borgere, som bor på landet,
generelt mere lykkelige
end dem i byerne - sådan
er det ikke i det øvrige
EU.

I 2018 kom et nyt krav i Planloven, at alle kommuner
skal udarbejde strategier for deres landsbyer. Dette
krav er specielt rettet mod de kommuner med landsbyer, som de senere år har oplevet store fraflytning
grundet urbanisering og centralisering. Lovkravet er
kommet til på baggrund af en anbefaling fra ”Udvalget for levedygtige landsbyer”, som har undersøgt
hvilke kvaliteter der opleves som de væsentligste ved
at bo på landet og med afsæt heri er kommet med
anbefalinger til at understøtte levedygtige landsbyer.
I Solrød Kommune er dette ikke tilfældet. Vores
landsbyer ligger smukt i landskabet, men med urban
tilknytning og centralt placeret i hovedstadsområdet. Derfor oplever vi også at befolkningstilvæksten
i landsbyerne følger tilvæksten i den øvrige del af
kommunen. I 2019 bor ca. 10 % af indbyggerne i Solrød Kommune på landet og i landsbyerne. Beboerne i
Solrød Kommunes landsbyer er også ressourcestærke
borgere, som aktivt har gjort et tilvalg og bosat sig på
landet, hvor de gerne bidrager til landsbyernes udvikling og fællesskabet.

Længehuse med ligesidet saddeltag er klassiske landsbyhuse, men de skal også kunne rumme et moderne liv
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At bo i en
landsby i Solrød
Kommune er for
langt de fleste et
aktivt tilvalg.

Let adgang til
natur et vigtigt
parameter når folk
vælger at bo på
landet.

Ca. 10% af Solrød Kommunes borgere bor i en
landsby eller i en bolig på
landet.

I samarbejde med de respektive landsbylaug er der
siden sidste planstrategi udarbejdet en landsbypolitik.
På baggrund af denne politik er der i den nuværende
kommuneplan indsat mål og flere retningslinjer for
landsbyernes udvikling og målene er dermed også
politisk vedtaget. I den sidste planstrategi fremgik
desuden flere indsatser med initiativer for landsbyerne, som generelt skulle bæres videre af landsbyerne
selv. Dette er der i landsbyerne også vilje til og senest
på Byrådets årlige møde med grundejerforeninger og
landsbylaug er der fremkommet ønsker fra landsbyerne om nye tiltag.

Nybyggeri i landsbyer kan sagtens afstemmes så det passer ind

Eksempler på ønsker fra landsbyerne er mulighed for
at indrette mere tidssvarende boliger, som lever op til
energikrav og er klimavenlige. Eller det kan være muligheden for at indrette to eller flere boliger i tiloversblevne driftsbygninger, hvor der i dag kun er mulighed
for en, hvilket ofte giver meget store boliger. Netop
de mindre boliger og anderledes boformer, som
bofællesskaber hvor man i varierende grad kan træde
ind og ud af fællesskabet efterlyses også i landbyerne.
Dette er en direkte forlængelse af en af landsbyernes
fremherskende værdier, nemlig fælleskabet. Ønskerne
fra landsbyerne danner tilsammen med anbefalinger
fra ”Udvalg for levedygtige landsbyer” grundlag for
de indsatser, vi foreslår skal ske i forhold til mål for
landsbyerne.

Nem adgang til naturen er en af de væsentligst grund når folk vælger at bo på landet
Planstrategi 2020
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Området ved Staunings Ø er et fredet Natura 2000 område med et rigt fugleliv

GRØNT DANMARKSKORT - TEMA 5
Formålet med Grønt Danmarkskort er at skabe et
sammenhængende landsdækkede naturnetværk på
tværs af kommunegrænserne. Grønt Danmarkskort
skal ses som et led i en forstærket indsats for større og
bedre sammenhængende naturområder i Danmark.
Formålet er at bidrage til at opfylde FN’s og EU’s 2020
mål om at stoppe tilbagegangen i biodiversiteten.
Målene er en vigtig agenda på verdensplan, da arter
forsvinder hurtigere i dag end tidligere. Dette gælder i høj grad også i Danmark grundet vores intense

dyrkning af arealer. Den seneste rødliste fra 2019, som
er en opgørelse over truede dyre- og plantearter, viser
at tilbagegangen er steget markant i Danmark. I dag
er der flere arter, som vi tidligere har opfattet som
helt almindelige, som er truede af udryddelse. Det er
almindeligt at arter forsvinder, men idag sker det så
hurtigt, at det antages, at eksempelvis alle insekter er
forsvundet om 100 år, hvis de frmover forsvinder med
samme hastighed.

BYRÅDETS MÅL
•

Gennemføre fokuserede indsatser for biodiversitet i områder, der rummer væsentlige værdier knyttet til landskab, geologi, kulturhistorie og økologiske forbindelser for planter, dyr og lavbundsarealer i det åbne land.

•

Sikre spredningsveje for planter og dyr gennem udlægning af økologiske forbindelser.

•

Sikre og gerne øge areal og kvalitet af kommunens beskyttede naturområder.

•

Sikre og gerne øge kommunens bestande af sårbare og sjældne arter.
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Potentielle økologiske forbindelser i Solrød Kommune som det ser ud i dag.
© Geodatastyrelsen

STRATEGI
•

Fastholde og udvikle udpegningen af
naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser.

•

Udpege potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser

•

Sikre at de udpegede arealer hænger sammen med nabokommunernes udpegede
områder.

•

Sikre at plejen af kommunens naturområder forvaltes med fokuseret indsats for
biodiversitet i henhold til Naturkvalitetsplanen.

•

Sikre at målene i handleplanerne for
kommunens internationale naturbeskyttelsesområder, Natura 2000-områderne
Gammel Havdrup Mose og Ølsemagle
Strand og Staunings Ø opfyldes inden for
handleplanperioderne.
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INDSATS
•

Udvikle potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser.

•

Indgå i dialog med nabokommunerne om
udpegede områder.

•

Forny Naturkvalitetsplanen.

•

Inddrage Grønt Råd i den konkrete udmøntning af Grønt Danmarkskort.

•

Sikre at al pleje som udgangspunkt foregår uden brug af kemisk bekæmpelse.

•

Reservere kommunale områder til natur
og biodiversitet.

•

Igangsætte samarbejder med kommunes
borgere og erhvervsliv om fremme af biodiversitet.
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BAGGRUND OG STATUS
I Solrød Kommune har vi værdifulde naturområder
som strand, hede, overdrev, enge, moser og skov. I
2014 vedtog Solrød Kommune første generation af en
naturkvalitetsplan. Formålet med Naturkvalitetsplanen
er at skabe et samlet overblik over naturens tilstand i
kommunen. Samtidig er planen en strategi for Solrød Kommunes arbejde med natur og biodiversitet.
Dermed kan kommunen foretage en fokuseret og
prioriteret naturplejeindsats. Planen er under revision
i 2020.
Naturen i Solrød er i lighed med resten af landet under pres fra interesser som byudvikling, infrastruktur
som fx den nye jernbane og udvidelsen af motorvejen,
landbrug mv. Derfor er det vigtigt, at naturen værdisættes og prioriteres.
Kommunerne har siden kommunalreformen i 2007
varetaget planlægningen af nationale og lokale

Ca. 7 % af Solrød
Kommune er beskyttet natur. Dvs. at
man ikke må foretage
ændringer i områderne
uden at få tilladelse fra
kommunen.

Solrød Kommune
vedtog i 2019 vedtog en
indsatsplan for bekæmpelse
af Kæmpebjørneklo, der er en
invasiv planteart. At planten er
invasiv betyder at den spreder
sig voldsomt og på bekostning af de hjemmehørende arter.

naturinteresser igennem kommuneplanlægningen.
Planlægningen har hidtil omfattet Natura 2000-områder, generelt beskyttede naturområder efter naturbeskyttelseslovens § 3, klitfredede områder, områder
omfattet af strandbeskyttelseslinjen og naturfredede
områder. Desuden har kommunerne kunne udpege
nye naturområder, som ikke i forvejen er beskyttede.
De nye områder er blevet udpeget for at skabe en
forbedret sammenhæng eller forbedret naturindhold.
Med ændringen af planloven i juni 2017 stilles der
krav om, at kommuneplanen indeholder kort over og
retningslinjer for varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne. Samlet set skal udpegninger udgøre Grønt
Danmarkskort.
Grønt Danmarkskort skal vise de områder hvor
Byrådet vil arbejde for at skabe mere natur og gode
sammenhænge mellem eksisterende værdifulde naturområder.

I Solrød Kommune findes værdifuld natur.
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Natura 2000-områderne skal udgøre rygraden i det
grønne Danmarkskort. Herudover skal særlige
naturbeskyttelsesinteresser udenfor Natura 2000-områderne udpeges. Der skal udpeges potentielle naturområder, som kan udvide eller være med til at skabe
sammenhæng mellem eksisterende værdifulde
naturområder. Desuden skal der udpeges naturområder, der kan bidrage til andre formål fx klimatilpasning, et bedre vandmiljø eller rekreation. Samtidig skal
områderne i Solrød Kommune bindes sammen med
områderne i nabokommunerne.
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Lokale Naturråd
For at kvalificere kommunernes udpegninger af Grønt
Danmarkskort blev der i foråret 2018 nedsat en række
lokale naturråd bestående af beskytter- og benytterinteresser. Solrød Kommune indgik i et lokalt naturråd
sammen med kommunerne Køge, Greve, Roskilde og
Lejre. Naturrådets arbejde udmundede i en række
anbefalinger til udpegning af nye naturområder, som
kommunerne i det omfang, de finder anbefalingerne relevante, kan inddrage i udarbejdelsen af Grønt
Danmarkskort.
Naturrådet anbefalede bl.a. at:
• udpegningerne på private arealer skulle bygge på
frivillighed,
• udpegningerne skal have en kort tidshorisont
• arealerne skal prioriteres efter hvor naturpotentialet er højest,
• udpegningsgrundlaget for de enkelte økologiske
forbindelser udspecificeres
• Grønt Råd i de enkelte kommuner bliver inddraget
i den konkrete udmøntning af Grønt Danmarkskort.

60 % af jorden
i Danmark er
opdyrket – det er
den højeste andel
i EU.

Den
rødlistede
sommerfugl Argus
Blåfugl har en af sine få
tilbageværende bestande
på Østsjælland på heden ved
Trylleskoven. Arten lever på
unge skud af hedelyng.
At arten er rødlistet
betyder at arten er
truet.

FN har i foråret 2019
udgivet en rapport,
der beskriver at op mod 1
million af klodens dyre- og
plantearter er truet af udryddelse. Samtidig beskriver rapporten
at udryddelsen af plante- og
dyrearter aldrig er gået så
stærkt som den gør i
øjeblikket.
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Argus Blåfugl kan stadig opleves ved Trylleskoven

En stor del af de grønne organisationer i det lokale
naturråd indgav dog en mindretalsudtalelse, hvori
de udtrykte bekymring over, om frivillighed altid er
tilstrækkeligt til at indfri de faglige interesser. Kommunerne og Landbrugets organisationer blev opfordret
til at udbrede kendskabet til de ordninger, der kan
fremme frivilligheden, som diverse støtteordninger
mv. Desuden lagde mindretallet vægt på, at de kortsigtede udpegninger ikke skulle erstatte de langsigtede udpegninger i kommuneplanen. Desuden lagde de
grønne organisationer vægt på, at man også inddrager arealer, hvor der ikke er et højt naturindhold,
hvis disse kan være med til at sikre sammenhængen
mellem naturområder.
Anbefalingerne fra de lokale naturråd står dog ikke
alene. I forbindelse med forarbejdet til Naturkvalitetsplanen har kommunen i 2018 foretaget en systematiske kortlægning af kommunens naturområder.
Resultaterne af denne kortlægning, Naturrådets anbefalinger vil sammen med samt Byrådets udmeldinger
i forhold til principperne for udpegning af arealer til
Grønt Danmarkskort danne grundlag for den endelige
udpegning.
Grønt Råd er nedsat af byrådet. I rådet sidder
repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, landbrugsorganisationen Gefion, Dansk Ornitologisk Forening, Naturstyrelsen
samt to politisk udpegede medlemmer. Grønt Råd
nedsættes hvert 4. år og skal virke rådgivende for
byrådet i natur-, miljø- og planspørgsmål.

27

Planlægning siden Kommuneplan 2017
Planlægning siden sidste revision af kommuneplanen
Den gældende kommuneplan blev vedtaget i december 2017 med udgangspunkt i Planstrategi 2015 og
Den Grønne Dagsorden. Kommuneplan 2017 har en
tidshorisont på 12 år (frem til 2029).

Vedtagne tillæg til Kommuneplan 2017:
• Tillæg nr. 1 for Solrød Erhvervskile (2019)
•

Tillæg nr. 2 for Naurbjerg (2018)

•

Tillæg nr. 4 for Karlstrup Landsby (2018)

•

Tillæg nr. 5 for Nidogaard, Solrød Landsby
(2019)

Siden vedtagelsen af Kommuneplan 2017 har Byrådet aktivt arbejdet på at realisere kommuneplanens
visioner og rammer gennem udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplaner.

•

Tillæg nr. 6 for Birkevænget og Fredensbovej
(2019)

•

Tillæg nr. 7 for Cordoza (2019)

Vi har blandt andet arbejdet for at give mulighed for
byudvikling for et indeklemt areal mellem motorvejen og den nye jernbaneforbindelse mellem København-Ringsted (Solrød Erhvervskile), ved landsbyerne
Naurbjerg, Karlstrup og Solrød, samt i de nye bydele
Havdrup Vest og Trylleskov Strand. En del planer er
derudover enten under udarbejdelse eller i høring
som forslag.

•

Tillæg nr. 8 for Lavbundsarealer og skiltning
(2019)

Solrød Kommuneplan 2017 er den første digitale kommuneplan i Solrød Kommune, og den kan ses her:
www.kommuneplan.solrod.dk.

Debat og borgermøde
Høring af Planstrategi 2020 sker via
kommunens hjemmeside i perioden
3. marts til 28 april 2020,
begge dage inkl.
Borgermøde afholdes
den 24. marts 2020
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Vedtagne lokalplaner efter Kommuneplan
2017:
• Lokalplan nr. 206.2 for Daginstitution i Havdrup Vest (2018)
•

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 206.1 for Havdrup
Vest (2018)

•

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 693.2 for Karlstrup
landsby (2018)

•

Lokalplan nr. 595.3 for Boliger i pibefabrikken,
Naurbjerg landsby (2018)

•

Lokalplan nr. 603.19 for Etageboliger på boligø 19, Trylleskov Strand (2018)

•

Lokalplan nr. 391.12 for Ti boliger på Bybjerg
11, Solrød Landsby (2019)

•

Lokalplan nr. 703.1 om Forbud mod spillehaller i Solrød Kommune (2019)

•

Lokalplan nr. 704.1 for Butiks- og erhvervsskiltning (2019)

•

Lokalplan nr. 411.2 for Birkevænget og Fredensbovej (2019)

•

Lokalplan nr. 702.1 for Solrød Erhvervskile
(2019)
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Frem mod Kommuneplan 2021
Beslutning om den kommende revision af kommuneplanen
Denne planstrategi er forarbejdet til den kommende kommuneplanrevision. Her har Byrådet
besluttet at foretage en delvis revision af følgende
emner i kommuneplanen:

Byrådet opfordrer alle til
at deltage i debatten om
Planstrategi 2020 og
Den Grønne Dagsorden

•

Tema om by- og boligudvikling
om udvikling af nye arealer til byudvikling
i overensstemmelse med Fingerplan 2019,
udvikling og fortætning af eksisterende arealer
(boligområder og centerområder)

•

Tema om det åbne land & landsbyer
om udvikling og eventuel fortætning af landsbyerne, boformer, Grønt Danmarkskort og Naturrådets anbefalinger ift. revision af relevante
temaer under det åbne land.

•

Tema om klima og bæredygtighed
om kystsikring, arealudpegning til oversvømmelse, regnvandsbassiner og erosion samt
klimatilpasningplanens indvirkning på kommuneplanen.

Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden fastlægger rammen for den overordnede og langsigtede
strategi for udviklingen af Solrød Kommune. Den skal
bidrage til realisering af målsætning om, at Solrød
Kommune skal være det bedste sted at leve og bo.

Samtidig lægger Byrådet op til, at følgende temaer
i Solrød Kommuneplan 2017 genvedtages for en
ny 4-årig periode:

Da Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden udpeger de emner, som Byrådet ønsker at fokusere på i
de kommende år, er planstrategien et vigtigt redskab
til at udstikke retningen for arbejdet med den kommende revision af kommuneplanen. Planstrategien
anvendes som udgangspunkt for dialog med kommunens borgere og erhvervsliv samt staten og øvrige
interessenter forud for revisionen af kommuneplanen.

•

Tema om erhverv

•

Tema om detailhandel

•

Tema om skiltning

•

Tema om trafik

•

Tema om træpolitik

Så har du forslag eller bemærkninger, så
send dem senest den 28. april 2020 til:
teknisk@solrod.dk
eller
Teknik og Miljø
Solrød Kommune
Solrød Center 1
2680 Solrød

Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden følges
derfor op af Kommuneplan 2021, hvor planstrategiens
mål og indsatser, som er relateret til fysisk planlægning, implementeres.

Den videre proces frem mod vedtagelse af Kommuneplan 2021 er:
primo 2020

medio 2020

ultimo 2020

2021

2021

Planstrategi 2019 og
Den Grønne Dagsorden i høring

Høringssvar behandles forud for udarbejdelse af forslag til
Kommuneplan 2021

Udarbejdelse af forslag til Kommuneplan
2021

Forslag til Kommuneplan 2021 i offentlig
høring

Behandling af
høringssvar og vedtagelse af Kommuneplan 2021

Planstrategi 2020
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Høringsperiode fra
den 3.marts til
den 28. april 2020

Byrådet opfordrer alle til at
deltage i debatten om
Planstrategi 2020 og
Den Grønne Dagsorden!

Teknik og Miljø
Solrød Kommune
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand
www.solrod.dk
30

Borgermøde
den 24. marts 2020

Så har du forslag eller bemærkninger,
så send dem senest den 28. april 2020 til:
teknisk@solrod.dk eller
Teknik og Miljø
Solrød Kommune
Solrød Center 1
2680 Solrød
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