Lokalplan nr. 161
for boligområde ved Stolpegården
på Stevnsvej i Strøby Egede

Hvad er en lokalplan?
En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En lokalplan
fastsætter, hvordan der skal bygges i et område, og hvad
området må anvendes til. Lokalplanen kan også fastsætte
hvordan arealerne skal anlægges og vedligeholdes, hvordan
arealerne skal disponeres, hvad der kan rives ned og hvad
der ikke må. Når man lokalplanlægger et område er der
muligheder for at skrive lokale interesser og ønsker ind i
planen. Det betyder at borgerne i lokalområdet får indflydelse
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på den endelig plan.
Den normale lokalplan proces kan vises sådan:
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Kommuneplan 13

Indledning
Baggrund for udarbejdelse af lokalplan
Plan- & Teknikudvalget har besluttet at udarbejde
lokalplan for Etape 2, som er en del af matr. nr. 8a,
Strøby By. Lokalplanen omfatter et område på ca.
6,2 ha af jorderne til den nuværende Stolpegård.
Området udgør en del af rammeområde 3 B10, samt
hele rammeområde 3 B11. Derudover er området en
del af lokalplan nr. 103.
Arealet, der er en del af udstykningen Nicolinelund
fra ejendommen matr. nr. 8a, ligger mellem de naturbeskyttede områder ved Tryggevælde Ådal, kysten ved Køge Bugt og Vallø Skovene. Mod nordvest
grænser lokalplanområdet op til et parcelhusområde og et kommunalt plejehjem. Mod nordøst ligger
sommerhusområder og mod sydøst ligger Strøby
Skoles områder med tilhørende sportsfaciliteter.
Byen forbindes med Køge af Stevnsvej.
Boligområdet vil bestå af både parcelhuse og tæt
lav bebyggelse - i form af enten dobbelthuse, klyngehuse eller rækkehuse. Etape 2 vil rumme cirka 70
boliger afhængig af hvilken boligform, der bygges.
Formålet med nærværende lokalplan er at skabe et
unikt sammenhængende boligområde sammen med
etape 1, og at sikre en sammenhængende byudvikling af området beliggende mellem Strøby Skolens
områder, de tilstødende villakvarterer ved Hybenrosevej.
Formålet er endvidere at bevare værdifuld beplantning, herunder den karakteristiske allé bestående af
lindetræer, frugttræerne i skellet mod nordvest samt
bevaringsværdi beplantning i gårdens have.
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Ejeren af ejendommen ønsker at udstykke boligområdet sådan, at det kendetegnes ved et organisk
udtryk med snoede vejforløb af blinde veje, grønne
arealer og et regnvandsbassin, udformet som en lille
sø. Boligområdet skal etableres som et særligt kvarter, der skaber mulighed for fællesskab på tværs af
generationer for kvarterets beboere og som lægger
op til samvær, hvorfor der etableres fælleshus i en
af længerne på den gamle Stolpegård til brug for
kvarterets beboere.
Til styrkelse af fællesskab, nærhed og engagementet blandt beboerne, etableres det samlede område,
der omfatter begge etaper, som et særligt afgrænset kvarter og hvor æbletræer og æblet selv, udgør
et stærkt særkende og hvor unikke vej- og stiforløb
udformes som lege og opholdsarealer; således, at al
færdsel foregår på de gåendes præmisser.
Kendetegnet for udstykningen er nærheden til de
rekreative naturområder og kysten. Lokalplanområdets nærhed til det åbne landskab sydvest for
Stevnsvej, som integrerer sig med de store naturområder i og omkring Tryggevælde Å og Ådal, er et
meget væsentligt aktiv for både eksisterende borgere og kommende tilflyttere. Også nærheden til kysten har stor rekreativ betydning. Derfor har ejeren
besluttet at forbinde lokalplanområdet med adgange, der giver lokalplanområdets beboere tilgang til
netop disse signifikante og rekreative områder.
Strøby Egede er en kystnær by med landsby præg,
som med tiden har udviklet sig til et større boligområde med et lille, men fyldestgørende centrum med
indkøbsmuligheder med mere for de omkringliggende boligkvarterer. Karakteristisk for Strøby Egede er
de oprindelige sommerhusmiljøet langs Kystvejen,
som udgør et sydsjællandsk strandvejsmiljø og beliggenheden tæt på naturen i Tryggevælde Ådal.

Lokalplanområdets placering i forhold til eksisterende boligområder og kysten

Beliggenhed:

Areal

Lokalplanens boligområde ligger i den nordlige del
af Stevns Kommune, og udgør den sydligste del af
Strøby Egede. Stevns Kommune er beliggende i Region Sjælland, og ligger derudover i Fingerplan 13’s
øvrige hovedstadsområde.

Lokalplanområdet har et areal på i alt 61.189 m2.

Lokalplanområdet ligger på et nogenlunde fladt plateau, der ender i Køge Bugt.

Zoneforhold
En lille del af området er byzone og det største del
af området er landzone. Med nærværende lokalplan
overføres landzonedelen til byzone.

Området er anden etape af et byudviklingsområde,
der ligger ved Stevnsvej - med adresse Stevnsvej
101.

Tryggevælde Å
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Redegørelse

Forhold til anden planlægning
Fingerplan 13
Stevns Kommune er omfattet af Fingerplan 13 - det
øvrige hovedstadsområde. Der kan i det øvrige hovedstadsområde udlægges ny byzone og udbygges
med nye boliger, når udbygningen har lokal karakter og følger rækkefølgeplanlægningen i den enkelte
kommune.
Ny byudvikling skal bidrage til, at der skabes sammenhæng i de eksisterende byområder, samt bidrage til at fastholde en skarp grænse mellem land og
by.
Fingerplan 13 - byområder

Stevns Kommuneplan 13
Retningslinjer
Byudvikling:
Byudvikling skal være af lokal karakter og skal ske
i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding
af andre bysamfund (øvrige byudviklingsbyer og øvrige byer). Evt. byudvikling skal ske indefra og udad.
Der skal sikres sammenhæng mellem nye og eksisterende byområder. Der skal fastholdes en skarp
grænse mellem by og land, og der skal fastlægges
kiler (grønne kiler, kystkiler, vænger m.v.), som ikke
må bebygges.

Find Fingerplan 2013 på Naturstyrelsens hjemmeside www.naturstyrelsen.dk/Fingerplan2013
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Bevaringsværdig allé

Der skal ved udlæg af nye byudviklingsarealer tages
hensyn til:
- infrastrukturen og servicetilbuddene, således at
der sikres let adgang til kollektiv transport (jernbane, busser m.v.) og privat og offentlig service
(skoler, institutioner, handel m.v.)
- landskabelige, landbrugsmæssige, natur- og 		
kulturhistoriske interesser
- vandindvindings- og råstofinteresser
- muligheden for forebyggelse af forurening 			
og støj
- trafiksikkerhed og fornuftig afvikling af trafikken
- bedst mulige betingelser for den kollektive			
trafikbetjening
- en hensigtsmæssig varme-, energi- og vand-		
forsyning samt spildevandsbortskaffelse
- muligheden for lokal afledning af regnvand
- ønsker fra lodsejer
Der skal i rammerne for nye arealer til byformål sikres
muligheder for lokal afledning af regnvand, blandt andet ved placering af anlæg til forsinkelse af afledning af
overfladevand fra det pågældende område.
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Stolpegården

Kommuneplantillæg nr. 1 Stevns Kommuneplan 13
Retningslinjer
Klimatilpasningsplan
Klimatilpasningsplanen indeholder følgende retningsliner, som også har betydning for denne lokalplan:
•

Stevns Kommune fastsætter et serviceniveau
for områder der er seperatkloakerede. Service
niveauet er 5 år. Der kan anlægges større vandveje, afledningsmuligheder, bassiner end svarende til 20 års hændelser, hvis muligheder eller
samfundsøkonomi taler for det.

•

Inden for de risikoprioriterede områder kan der
stilles krav om beplantning, som kan tåle periodevis oversvømmelse.

•

På ubebyggede arealer skal befæstningen holdes
på et minimum, således at man mindsker behovet for organiseret afledning af overfladevand.
Ved udarbejdelse af lokalplaner er det muligt at
stille krav om maksimalt befæstiget areal eller
brug af fx græsarmering.

•

Indretningen af grønne områder skal gøres således, at der åbnes mulighed for, at de kan fungere som bufferzone til vandopstuvning ved ekstrem regn.

•

Overfladevand skal ved etablering af nye eller
omdannelsen af eksisterende byområder, stier,
veje, tekniske anlæg mf. vurderes og hvis muligt
indtænkes som et synligt rekreativt element.
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Rammeområde 3B10

Rammeområde 3B11

Rammebestemmelser

Rammebestemmelser

En del af lokalplanområdet ligger i kommuneplanens
rammeområde 3 B10 Stolpegården I.

En del af lokalplanområdet ligger i kommuneplanens
rammeområde 3 B11 Stolpegården II.

Anvendelse: Boligformål med tilhørende kollektive
anlæg såsom legepladser, grønt område o.lign., børneinstitutioner, samt nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne.

Anvendelse: Boligformål med tilhørende kollektive
anlæg såsom legepladser, grønt område o.lign., børneinstitutioner, samt nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne.

Bebyggelseskarakter: Beboelse - åben lav og tæt
lav. Der skal tages hensyn til områdets/byens særkende ved lokalplanlægning med henvisning til Arkitekturpolitikken.

Bebyggelseskarakter: Beboelse - åben lav og tæt
lav. Der skal tages hensyn til områdets/byens særkende ved lokalplanlægning med henvisning til Arkitekturpolitikken.

Bebyggelsesprocent: 30 for parcelhuse og dobbelthuse og 40 for storparceller til tæt lavt byggeri.

Bebyggelsesprocent: 30 for parcelhuse og dobbelthuse og 40 for storparceller til tæt lavt byggeri.

Udstykning: Mindste grundstørrelse 750 m2 for parcelhuse, 500 m2 for dobbelthuse og 300 m2 for tæt
lav bebyggelse.

Udstykning: Mindste grundstørrelse 750 m2 for parcelhuse, 500 m2 for dobbelthuse og 300 m2 for tæt
lav bebyggelse.

Zonestatus: Område 3 B10 er byzone.

Zonestatus: Område 3 B11 er landzone og overføres
til byzone ved lokalplanlægning.

- gældende for område 3B10

Andet: Område 3B10 er etape 1.

- gældende for område 3B11

Andet: Område 3B11 er etape 2. Udbygningen af
området 3B11 forudsætter, at område 3B10 er helt
eller næsten udbygget, det vil sige at 75% af boligerne skal være igangsat.
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Område med særlige drikkevandsinteresser

Eksisterende lokalplaner
Området er delvis omfattet af Lokalplan nr. 103, Boligområde Stolpegården, Etape 1.

Miljøforhold

Grundvand, sø og vandløb
Lokalplanområdet ligger i et område med særlige
drikkevandsinteresser (OSD), samt i nitratfølsomt
indvindingsopland (NFI).
I områder med særlige drikkevandsinteresser kan
den planlagte arealanvendelse ikke ændres, hvis
ændringen vil føre til en ringere grundvandsbeskyttelse. Ændringer af arealanvendelsen, der sikrer
godt grundvand skal fremmes.
Strøby Egede har begrænsede muligheder for udvikling af byen. Mod nord danner kysten og et sommerhusområde en grænse, mod vest danner Tryggevælde Å en grænse, og OSD / NFI områderne
strækker sig langt mod syd.
Lokalplanområdet ligger i direkte forlængelse af byens eksisterende bygningsmasse og har gode infrastrukturelle forbindelser.
Med de mange begrænsninger for byudvikling omkring byen, er det ikke muligt at udpege alternative
beliggenheder til byudviklingsområder, hvor byaktiviteter vil være mindre grundvandstruende. Lokalplanområdet følger byens struktur, og skaber mulighed for mindre grundvandstruende aktiviteter.
Den planlagte arealanvendelse vurderes ikke at ville
føre til ændringer i grundvandsbeskyttelsen.
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Nitratfølsomt indvindingsopland

Eksisterende og planlagte kloakoplande

Drikkevandsboringer

Forsyningsforhold
Spildevand

Lokalplanområdet er omfattet af Stevns Kommunes
spildevandsplan. Området er planlagt separatkloakeret - vist på ovenstående kort med delvis skravering og blå farve.

Vandforsyning
Lokalplanområdet forsynes fra Strøby Egede Vandværk.
Der ligger flere vandboringer - vist på ovenstående
kort med røde stjerner - tæt på lokalplanområdet.
Det er derfor vigtigt at der ikke anvendes pesticider
på området, og at regnvand ikke nedsives.
Som supplement til den information, der skal gives
til entreprenør og grundejerforening, vil der blive
tinglyst en delklaration på alle ejendomme om, at
der ikke må anvendes pesicider o.lign. i haver og på
andre arealer i lokalplanområdet.

Varmeforsyning
Lokalplanområdet er ikke omfattet af nogen varmeplan.

Vejforsyning
Vejbetjeningen til lokalplanområdet vil ske fra Hybenrosevej.

Landbrugsloven
Lokalplanens område er pålagt landbrugspligt.
Landbrugspligten vil blive ophævet i forbindelse
med, at arealer i lokalplanområdet udstykkes fra
den landbrugsejendom, den tilhører.
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”Stolpegården”

Affald

Bygningsforhold

Lokalplanområdet er omfattet af Stevns Kommunes
Affaldsplan og Stevns Kommunes Regulativ for erhvervsaffald.

Fredning

Forurening
Der er ikke nogen kendt forurening inden for lokalplanområdet.
På naboejendommen på den modsatte side af
Stevnsvej er der konstateret en forurening på vidensniveau 1.
Området er ikke områdeklassificeret.
Jord, som graves op og flyttes fra matriklen, skal
anmeldes til Stevns Kommune før det flyttes i henhold til Bekendtgørelse nr. 1479 af 12.12.2007 § 2
om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med
flytning af jord.

Der er ikke nogen fredninger indenfor lokalplanområdet eller i lokalplanområdets naboejendomme.

Bevaringsværdige bygninger

Der er ikke nogen bevaringsværdige bygninger indenfor lokalplanområdet.

Lavenergi
Nybyggeri skal etableres som lavenergibyggeri klasse 2020 i henhold til Bygningsreglement 2010 eller bedre. En bygning kan klassificeres som en bygningsklasse 2020, når det samlede behov for tilført
energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt
brugsvand pr. m² opvarmet etageareal ikke overstiger 20 kWh pr. år.

Når der udføres bygge- og anlægsarbejder inden for
lokalplanområdet skal Jordforureningslovens § 72b
overholdes.

Forurening på naboejendommen.
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Kilde: www.kulturarv.dk
Fund og undersøgelsesområder
De blå prikker er ikke fredede fortidsminder, og det grå
område er udstrækningen af et fund.

Arkæologi
Der er indhentet udtalelse fra Museum Sydøstdanmark
i henhold til Museumslovens § 23.
Museum Sydøstdanmark har udført en arkivalsk kontrol og kan meddele at: Arealet lokalplanen dækker,
ligger sydvest for Strøby Egede i et område som er
blevet udstykket løbende gennem de senere år. Der er
derfor gennemført flere arkæologiske undersøgelser i
nærheden af arealet. De arkæologiske udgravninger i
nærområdet resulterede i fund af større oldtidsbebyggelser. Der findes beretning om én forsvundet gravhøj
på selve lokalplansarealet og om to forsvundne gravhøje i umiddelbar nærhed. Generelt for området kendes
rigtig mange synlige gravhøje samt efterretninger om
forsvundne gravhøje. Vest og nordvest for lokalplanområdet findes to kulturarvsarealer.
Det nordligste kulturarvsareal Strøby Egede har teksten: På begge sider af Tryggevælde Å’s nedre løb findes et stort antal stenalderbopladser fra især Ertebøllekultur. Ved Strøby Egede (sb.83) undersøgtes 1986
og 1993 grave fra Ertebøllekultur, som er en antagelig
del af en gravplads. I 1986 afdækkedes en grav med
ca. 8 personer. I 1993 undersøgtes et andet gravsted.
Gravgodset bestod af en skiveøkse, en lille flintflække
og en til to dyretandsperler.

Det sydligste kulturarvsareal for Valløby har teksten: Bopladsen strækker sig over et større areal
og omfatter en landingsplads ved bredden af Tryggevælde Å. Detektorfund fra romersk jernalder
indikerer en lang anvendelsestid af pladsen, og
landingspladsen kan meget vel tænkes at have haft
tilknytning til de rige jernaldercentre på Stevns,
Himlingøje, Valløby og Varpelev.
En forundersøgelse har til hensigt at belyse om der
findes fortidsminder på arealet, samt vurdere udstrækningen, bevaringsgraden og omkostningerne
ved en udgravning. Under alle omstændigheder
skal museet tilkaldes hvis der ved jordarbejdet
skulle findes spor af fortidsminder, og anlægsarbejdet skal straks standses i det omfang det berører
fortidsmindet.
Samlet set vil Museum Sydøstdanmark derfor anbefale bygherre at få foretaget en forundersøgelse
af området inden anlægsarbejdet påbegyndes, idet
der kan være en risiko for at påtræffe skjulte fortidsminder, der er beskyttet af museumsloven.
Museum Sydøstdanmark kan kontaktes på
stevns@museerne.dk eller 70701236.

Flere af beboerne oplyste, at der tidligere skulle være
fundet yderligere et skelet på lokaliteten.
Der blev desuden påvist en bosættelse fra yngre Ertebøllekultur, der har ligget henover gravpladsen.
I betragtning af de allerede konstaterede grave må
tilstedeværelsen af yderlige grave i området forventes.
Hertil kommer fund af brandgrave fra yngre bronzealder/ældre jernalder.
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Billede af buslinie

Eksisterende forhold

Fremtidig beplantning

Eksisterende bebyggelse

Lokalplanområdets fælles friarealer og vejenes opholds- og legearealer beplantes kan således:

Lokalplanområdet anvendes idag til beboelse, rådgivende erhverv og landbrug.

Trafikale forhold
Lokalplanområdet vejbetjenes i dag med tilkørsel fra
Stevnsvej. Fremover skal lokalplanområdet vejbetjenes via Hybenrosevej og den interne private fællesvej
Nicolinelund.

Kollektiv trafik
Lokalplanområdet betjenes af busrute 253. Transporttid til og fra Køge er på 16 minutter. Fra Køge station
kører der S-tog videre ind til København og regionaltog
til Roskilde m.fl. Fra 2018 etableres der hurtigtog med
forbindelser fra Køge til København.
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Delområde 1: 						
Æblesorter og hvidtjørn
Delområde 2: 						
Æblesorter, hvidtjørn, skovfyr (pinus sylvestris), hassel, taks, liguster og fyr
Delområde 3B og 4: 					
Støjafskærmning tilplantes dækkende klatreplanter
Delområde 5: 						
Skovfyr (pinus sylvestris), hvidtjørn, æblesorter, avnbøg, fyr, hækbeplantning i bøg, hassel		
Støjafskærmning tilplantes dækkende klatreplanter
Delområde 6: 						
Støjafskærmning tilplantes dækkende klatreplanter,
hvidtjørn.

Buske

Høje træer

Græs

Slotsgrus
Illustration, der viser udkast til beplantning langs den slyngede sti

Lokalplanens indhold
Formål
Formålet med lokalplanen er at skabe et attraktivt boligområde med et varieret udbud af helårsboliger. Lokalplanen skal sikre at der etableres grønne rekreative
områder i forbindelse med boligerne. En del af den
eksisterende bebyggelse skal kunne anvendes til fælleshus for det samlede område - altså både 1. og 2.
etape. Bevaringsværdig beplantning - herunder den
eksisterende allé op til gården skal bevares. Der skal
sikres vej- og stiforbindelser i lokalplanområdet, som
også forbindes til veje og stier uden for lokalplanområdet.

Zonestatus
Lokalplanområdet ligger delvis i byzone og delvis i
landzone. De arealer, der ligger i byzone forbliver i
byzone. De arealer, der ligger i landzone overføres til
byzone i takt med at byggemodningen af arealerne
påbegyndes.

Lokalplanområde, som det ser ud idag.
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Visioner for udviklingen af området

Områdets anvendelse
Lokalplanområdet må anvendes til helårsbeboelse.
Der må bygges bygninger der er op til 8,5 meter
høje.
Der må bygges i op til 1½ etage med udnyttet tagetage, hvis taghældningen er over 400.
Lokalplanområdet opdeles i 6 delområder, der hver
udlægges til bebyggelse eller rekreative, fælles formål og forsyningsformål. Delområderne fremgår af
kortbilag 2.
Delområde 1 skal anvendes til åben lav boligbebyggelse, eller til tæt lav boligbebyggelse i form af dobbelthuse.
Delområde 2 skal anvendes til tæt lav boligbebyggelse i form af rækkehuse eller klyngehuse.
Delområde 3 skal anvendes til åben lav eller tæt lav
boligbebyggelse. Tæt lav boligbebyggelse kan bestå
af rækkehuse, klyngehuse eller dobbelthuse.
Delområde 4 skal anvendes til fælleshus og fælles
friareal for beboere inden for både etape 1 (lokalplan
103) og etape 2 (nærværende lokalplan).
Delområde 5 skal anvendes til fælles friareal for de
samme beboergruppe som delområde 4, samt forsinkelsesbassin for områdets regnvand.

Delområde 6 skal anvendes til støjvold og pumpestation.
I åben lav boliger inden for lokalplanområdet kan der
drives erhverv i forbindelse med den enkelte bolig,
når:
- virksomheden drives af ejeren
- ejendommens karakter af bolig ikke ændres
- områdets karakter af boligområde ikke brýdes
- parkering kan foregå på egen grund
I hele lokalplanområdet skal miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for forurening (fx røg, støj, lugt)
i forhold til boligområder og enkeltboliger overholdes.

Udstykning
Lokalplanområdet må udstykkes således:
Grunde til parcelhuse (åben lav boligbebyggelse) skal
minimum være 750 m2.
Grunde til dobbelthuse (tæt lav boligbebyggelse) skal
minimum være 500 m2.
Grunde til rækkehuse eller klyngehuse (tæt lav boligbebyggelse) skal minimum være 300 m2.
Fælleshuset i delområde 4 kan udstykkres med minimum 750 m2.
I delområde 5 og 6 kan der udstykkes til tekniske
anlæg.
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Infrastruktur

Teknisk forsyning

Veje, stier og parkering

Ledninger skal graves ned, og der må ikke etableres
luftledninger. Der må ikke opsættes udvendige antenneanlæg, der virker æstetisk skæmmende.

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Hybenrosevej samt
ved videreudbygning af boligvejen Nicolinevej.
Lokalplanområdet har ingen offentlige veje og stier. Boligvejen etableres som et lukket vejsystem, i slyngede
forløb og med græsrabatter i varierende bredde, der
beplantes. Vejudlæg vil fungere som lege-opholdsarealer, hvor færdsel skal ske på de gåendes præmisser, for
at sikre et roligt og trygt område at færdes i for både
børn og ældre. Hele vejudlægget udføres i samme niveau.

Vejbelysningen etableres derfor som orienteringslys
med et blødt nedadrettet diffust lys med skyggedannelser. Lyspunkthøjden må maksimalt være placeret
2 meter over naturligt terræn. Stibelysning kan udføres som lav pullertbelysning, hvor lyspunkthøjden
maksimalt er placeret 1 meter over naturligt terræn.

Fra boligområdet etableres sti, der forbinder området
til det offentlige gang- og stisystem. Stien indgår i fællesarealet og forbinder sig til området med forsinkelsesbassin til regnvand, der udformes som en sø til et
rekreativt område. Stisystemet etableres med slotsgrus i et slynget forløb med beplantning og med chikaner, hvor man trygt kan færdes som gående, og hvor
børn kan lege.
Al parkering med ærinde i området skal foregå inden
for området.
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3,5 meter

2,5 meter

Princip for placering af garager, udhuse mv., der kan
placeres i skel.
Skel

Om bebyggelsen
Størrelse
Den enkelte grund må bebygges med
- 30%, når der bygges åben / lav boligbebyggelse
- 40% når der bygges tæt / lav boligbebyggelse.
Der må til hver bolig i tæt / lav boligbebyggelse opføres
en garage / carport på maksimalt 20 m2 og et udhus på
mellem 5 og 10 m2.
Placering
Garager, carporte og udhuse kan opføres i skelbræmmen. Disse bygninger må være 2,5 meter høje i skel,
og højde må stige til 3,5 meter 2,5 meter fra skel.
I skel mod vej, sti og grønne områder kan garager, carporte og udhuse opføres minimum 0.75 meter fra skellet med en maksimal højde på 2,5 meter, stigende til
3,5 meter i en afstand af 3,25 meter fra skellet.
Bygningshøjde
Bebyggelsens samlede højde må ikke overstige 8,5 meter over naturligt terræn målt efter reglerne i bygningsreglementet med udgangspunkt i godkendt koteplan.
De eksisterende koter i henhold til Stevns Kommmunes
kotesystem betragtes som naturligt terræn.
Facader
Facader skal udføres i blankt murværk eller fremstå
med vandskurede, filtsede eller pudsede vægge, som
er kalket eller malet. Mindre bygningsdele kan udføres i andre materialer som eksempelvis træ eller zink
(ikke reflekterende materialer).
Facaderne skal holdes i klassiske jordfarver.
Den enkelte bygning skal opføres og fremstå i et materialer og en farve.
Mindre bygninger f.eks. udhuse, haveskure og
carporte kan tillige udføres med facade i ikke reflekterende
materialer som f.eks. træ.
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Den enkelte bygning for tæt / lav er:
- de rækkehuse der er bygget sammen i en stok
- de klyngehuse der er bygget sammen i en klynge
- de dobbelthuse, der er bygget sammen
Tage
Tage kan udføres med symmetrisk tagform. Taghældningen for symmetriske tage skal være mellem 20 og
50 grader.
Tage kan udføres med asymmetrisk eller ensidig tagform. Taghældningen for asymmetriske eller ensidig
tage skal være mellem 15 og 50 grader.
Tage på mindre bygninger som garager, carporte, udhuse, og lignende kan opføres med en fladere taghældning - dog ikke mindre end 7 grader.
Tagene udføres i tegl, betontagsten, tagpap med listedækning eller skifertag. Tagmaterialer med en glansværdi på over 15 må ikke anvendes.
Tagfladerne skal være røde, grå eller sorte.
Tekniske installationer må ikke være synlige. Ventilationsanlæg og lignende skal udformes/inddækkes, så de
indgår som en del af taget i en arkitektonisk helhed.
Der kan opsættes solceller på tagene. På de tagflader,
der vender ud mod vej eller grønne områder må solceller kun opsættes som en integreret del af tagfladen.
Skiltning
Der må ikke etableres skilte inden for lokalplanområdet ud over skiltning i henhold til vejloven.

Æbletræer som et gennemgående træk for lokalplanområdet.

Om de ubebyggede arealer
Regnvand fra de befæstede områder ledes via kloaknettet til det regnvandsopsamlende bassin. Der må ikke
etableres nedsivningsanlæg til regnvandet, da lokalplanområdet ligger i nærheden af drikkevandsboringer.

Der må ikke foretages terrænregulering udover +/0,5 meter. Etablering af støjafskræmning er undtaget
denne bestemmelse.
Det må ikke placeres

Maksimalt 30% af den enkelte grund må befæstes. Befæstelsesgraden beskriver, hvor meget tag-og overfladevand, der maksimalt må afledes til kloaksystemet fra
en ejendoms areal uden forsinkelse. Befæstelse herudover skal udføres som vandgennemtrængelig - det kan
fx være græsarmeringssten, grus, træterrasse.

- både større end 6 meter

Beplantningen i lokalplanområdets fællesarealer skal
bestå af planter, som er hjemmehørende på Stevns,
herunder æbletræer. Beplantningen skal kunne tåle periodevis oversvømmelse.

- køretøjer over 3.500 kg

Træer med en kronediameter på 8,5 meter og derover
må ikke fældes eller beskæres. Den eksisterende allé
bevares og genplantes. Bevaringsværdig beplantning i
de eksisterende haver må ikke fældes.
Levende hegn må være
- 1,2 meter høje i skel mod vej og grønne områder
- 1,8 meter høje i skel mod Hybenrosevej
- 1,8 meter høje i skel mellem delområde 2 og 3B
Der må kun etableres levende hegn i form af bøgehæk.
Der kan etableres faste trådhegn indvendigt på de levende hegn. Faste trådhegn må maksimalt være 1,2
meter højt.
Der må ikke etableres udendørs oplag i lokalplanområdet.
Der etableres en støjvold mod Stevnsvej – delområde 6. Støjvolden må maksimalt være 2 meter høj. Da
støjvolden ikke må benyttes til ophold og færdsel, beplantes den for at modvirke færdsel. Der kan etableres
støjafskærmende foranstaltninger langs til Hybenrosevej og i lokalplanens sydøstlige skel.
Der må ikke foretages terrænregulering udover +/0,5 meter. Etablering af støjafskræmning er undtaget
denne bestemmelse.

- uindregistrerede køretøjer 				
som biler, motorcykler, lastbiler, busser, 		
trailere, campingvogne, pølsevogne 		
eller lignende

udendørs i lokalplanområdet.

Grundejerforening
Alle grundejere i lokalplanområdet har pligt til at være
medlem af Grundejerforeningen Nicolinelund, som er
fælles for etape 1 (Lokalplan 103) og etape 2 (nærværende lokalplan).
Grundejerforeningen har ansvaret for de private
fællesveje og stier, fælles fri- og opholdsarealer og
fællesanlæg inden for de to lokalplaners områder.
Grundejerforeningen skal desuden stå for drift og vedligehold af fællesanlæggene - veje, stier, grønne områder og fællesanlæg.

Forudsætninger
Forud for byggemodningen skal der foretages forundersøgelser af Sydøstdanmarks Museum.
Ny bebyggelse på de parceller, der har matrikeltskel
fælles med støjvolden mod Stevnsvej tages i brug før
støjvolden mod Stevnsvej være færdigetableret.
Forinden ny bebyggelse tages i brug, skal der ske tilslutning til henholdsvis Strøby Egede Vandværk og det
offentlige kloaksystem.
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Servitutter
Der er tinglyst følgende servitutter, der skal respekteres eller aflyses i forbindelse med udnyttelse af nærværende lokalplan.
1. Deklaration lyst 13.09.1842 Dok om arvefæsteskø
de fra Universitetet
Bemærkning: Servitutten er historisk. Den har in		
gen betydning for lokalplanen.

8. Deklaration lyst 08.01.1941 Dok om byggelinier mv
		 Bemærkning: Servitutten vedrører forhold for 		
		 sommerhusgrunde ved kysten.
9. Deklaration lyst 01.04.1941 Dok om færdselsret mv
		 Bemærkning: Servitutten vedrører forhold for 		
		 sommerhusgrunde ved kysten.

2. Deklaration lyst 31.07.1935 Dok om vej mv

10. Deklaration lyst 01.04.1941 Dok om færdselsret
mv.

		 Bemærkning: Servitutten vedrører forhold for 		
		 sommerhusgrunde ved kysten.

		 Bemærkning: Servitutten vedrører forhold for 		
		 sommerhusgrunde ved kysten.

3. Deklaration lyst 31.07.1935 Dok om vej mv

11. Deklaration lyst 23.10.1941 Dok om færdselsret
mv.

		 Bemærkning: Servitutten vedrører forhold for 		
		 sommerhusgrunde ved kysten.
4. Deklaration lyst 11.09.1935 Dok om vej mv
		 Bemærkning: Servitutten vedrører forhold for 		
		 sommerhusgrunde ved kysten.

		 Bemærkning: Servitutten vedrører forhold for 		
		 sommerhusgrunde ved kysten.
12. Deklaration lyst 09.03.1946 Dok om byggeretsligt
skel mv.

5. Deklaration lyst 22.10.1935 Dok om vej mv

		 Bemærkning: Servitutten vedrører forhold for 		
		 sommerhusgrunde ved kysten.

		 Bemærkning: Servitutten vedrører forhold for 		
		 sommerhusgrunde ved kysten.

13. Deklaration lyst 09.05.1946 Dok om færdselsret
mv.

6. Deklaration lyst 09.10.1936 Dok om færdselsret mv

		 Bemærkning: Servitutten vedrører forhold for 		
		 sommerhusgrunde ved kysten.

		 Bemærkning: Servitutten vedrører forhold for 		
		 sommerhusgrunde ved kysten.
7. Deklaration lyst 19.11.1937 Dok om færdselsret mv
		 Bemærkning: Servitutten vedrører forhold for 		
		 sommerhusgrunde ved kysten.

14. Deklaration lyst 26.01.1951 Dok om bebyggelse,
benyttelse mv.
		 Bemærkning: Servitutten vedrører forhold for 		
		 sommerhusgrunde ved kysten.

8. Deklaration lyst 08.01.1941 Dok om byggelinier mv

15. Deklaration lyst 29.10.1955 Dok om byggelinier
mv.

		 Bemærkning: Servitutten vedrører forhold for 		
		 sommerhusgrunde ved kysten.



9. Deklaration lyst 01.04.1941 Dok om færdselsret mv
		 Bemærkning: Servitutten vedrører forhold for 		
		 sommerhusgrunde ved kysten.
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Bemærkning:

Der er tinglyst 15 m byggelinie
langs Stevnsvej. Enkelte steder langs vejskellet
er byggelinien i meget begrænset omfang inde
på matr.nr. 8a. Servitutten er ikke uforenelig med
lokalplanen.

16. Deklaration lyst 05.03.1957 Dok om ret til ophold
b
 adning mv
B
 emærkning: Vedrører forhold for sommerhusgrunde ved havet.
17. D
 eklaration lyst 09.01.1959 Dok om ret til adgang
til og ophold på strandareal
B
 emærkning: Vedrører forhold for sommerhusgrunde ved havet.
18. D
 eklaration lyst 25.08.1959 Dok om højspænding
mv, Ikke til hinder for prioritering
B
 emærkning: Vedrører nedtagne højspændingsmaster med tilhørende ledninger. Masterne er
nedtaget. Servitutterne er ikke uforenelige med
lokalplanen.
19. D
 eklaration lyst07.11.1962 Dok om højspænding
mv, Ikke til hinder for prioritering
B
 emærkning: Vedrører nedtagne højspændingsmaster med tilhørende ledninger. Masterne er
nedtaget. Servitutterne er ikke uforenelige med
lokalplanen.

23. D
 eklaration lyst 29.04.2009 Dekl. om afløbsledninger
B
 emærkning: Vedr. trykledning umiddelbart nord
for lokalplan 103
24. Deklaration lyst 20.08.2009 Lokalplan Nr. 103
B
 emærkning: Enkelte delområder i lokalplanen
overføres til denne lokalplan.
25. Deklaration lyst 22.07.2014 Dok om Elanlæg
B
 emærkning: Vedrører kabelanlæg langs Stevnsvej og mod skellet til vandværkgrund, matr.nr.
8cr og matr.nr. 8eh. Servitutten er ikke uforenelig
med lokalplanen.
26. D
 eklaration lyst 14.01.2015 Deklaration om vandboring, råvandsledning og elkabel
B
 emærkning vedrører vandværksboring uden for
nærværende lokalplan.

20. D
 eklaration lyst 09.04.1963 Dok om bebyggelse,
benyttelse mv
B
 emærkning: Vedrører forhold for sommerhusgrunde ved havet.
21. D
 eklaration lyst 26.09.1968 Dok om adgangsbegrænsning mv
B
 emærkning: Generelt forbud mod yderligere
overkørsler til Stevnsvej. Servitutten er ikke uforenelig med lokalplanen.
22. D
 eklaration lyst 18.12.1974 Landvæsensnævnskendelse
B
 emærkning: Vedrører drænforhold ved sommerhusgrunde ved havet.
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Miljøvurdering
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 484 af 11. maj 2010, skal der udarbejdes
en miljøscreening, når en myndighed tilvejebringer planer og programmer eller foretager ændringer i planer
og programmer. Der skal gennemføres en miljøvurdering, hvis planerne kan få væsentlig indvirkning på det
eksisterende miljø.
Denne lokalplan vurderes ikke at få en væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø.
Den samlede miljøscreening er vedhæftet som bilag til
lokalplanen.
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Lokalplanens bestemmelser

I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse
nr. 1027 af 20. oktober 2008) fastsættes følgende
bestemmelser for det områder, som er beskrevet i
lokalplanens § 2.

3.2

Der må inden for lokalplanområdet opføres
bebyggelse der er op til 8,5 meter højt.

3.3

Der må inden for lokalplanområdet bygges
op til 1½ etage med udnyttet tagetage, hvis
taghældningen er over 40 grader.

3.4

Lokalplanområdet inddeles i 6 delområder se kortbilag 2.

3.5

Delområde 1 skal anvendes til åben lav boligbebyggelse eller tæt lav boligbebyggelse i
form af dobbelthuse.

3.6

Delområde 2 skal anvendes til tæt lav bolig
bebyggelse.

3.7

Delområde 3 skal anvendes til åben lav
boligbebyggelse eller tæt lav boligbebyggelse. Tæt lav boligbebyggelse kan bestå af
rækkehuse, klyngehuse eller dobbelthuse.

3.8

Delområde 4 skal anvendes til fælleshus
og fælles friareal for beboere inden for etape 1 (lokalplan 103) og etape 2 (nærværen
de lokalplan).

§ 1 Lokalplanens formål
Lokalplanens formål er,
at

skabe et attraktivt boligområde med et varieret udbud af helårsboliger.

at

give mulighed for at anvende eksisterende
bygning til fælleshus for grundejerforening

at

sikre at der etableres grønne rekreative
områder

at

sikre at alléen og bevaringsværdig beplantning bevares

at

sikre vej- og stiforbindelser til og fra lokalplanområdet

Om området
§ 2 Område og zonestatus
2.1

2.2

Dele af lokalplanområdet er og forbliver i
byzone. De dele af lokalplanområdet, der er
beliggende i landzone overføres til byzone
i takt med byggemodning af arealerne påbegyndes.

3.9	Delområde 5 skal anvendes til fælles friareal
for den samme beboergrupper som delområde 4, samt til forsinkelsesbassin for områdets regnvand.
3.10	Delområde 6 skal anvendes støjvold og pumpestation.

Lokalplanområdet afgrænses som vist på
kortbilag 1 og består af følgende matrikel
nr.: Del af matr.nr. 8a Strøby By, Strøby,
samt alle parceller, der efter lokalplanens
offentliggørelse udstykkes herfra.

§ 3 Lokalplanområdets anvendelse
3.1

Lokalplanområdet skal anvendes til boligformål - helårsbeboelse.
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Slyngede og grønne vejforløb

Om veje og parkering

3.11

I områder med åben / lav boligbebyggelse
kan det i forbindelse med den enkelte boliger tillades, at der drives erhverv og under
forudsætning af:
- at virksomheden drives af den, der ejer
ejendommen
-
at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres
-at områdets karakter af boligområde ikke
brydes - herunder fx ved skiltning

§ 5 Veje, stier og parkering
5.1	
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Nicolinevej via overkørsel til Hybenrosevej.
5.2

Fælles adgangs- og parkeringsarealer til
	
samlede bebyggelser (tæt / lav) i område
2, og 3 udlægges og anlægges som private
fællesveje.
5.3

Ved nybyggeri skal der:
Åben / lav bolig bebyggelse:			
Etableres minimum 2 p-pladser på egen
grund

-
at virksomheden overholder miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for forurening i forhold til boligområder og enkeltboliger i og uden for lokalplanområdet (fx
røg, støj, lugt)

Tæt / lav boligbebyggelse:			
Etableres minimum 1 p-plads pr. tæt/lav
bebyggelse - på egen grund eller på fælles
parkeringsarealer

-at virksomheden ikke medfører behov for
parkering, der ikke er plads til på egen
grund.

Afsættes areal til 0,5 p-plads pr. tæt/lav
bebyggelse - på egen grund eller på fælles
parkeringsarealer - eventuelt i forbindelse
med de grønne områder

§ 4 Lokalplanområdets udstykning
4.1

Alle veje i lokalplanområdet udlægges og
anlægges som private fællesveje.

Lokalplanområdet må udstykkes således:
- Grunde til åben lav boligbebyggelse skal
være minimum 750 m²

5.4

- Grunde til tæt lav boligbebyggelse skal
være minimum 300 m²

5.5	I rabatten langs boligvejen i delområde
1 og 5 samt ved sti i øst-skel ud for regnvandsbassin kan der afsættes areal til gæsteparkering på græs.

-G
 runde til dobbelthuse skal være minimum 500 m²
- Grund til Fælleshus skal være minimum
750 m² og overholde bebyggelsesgrad på
30.

Al parkering med ærinde i lokalplanområdet
skal kunne holdes inden for området.

5.6 	Boligvej udføres som lege-, opholdsareal efter anvisninger i Vejreglerne. Vejen udlægges i en bredde mellem 6 og 22m og kørebaneareal med fast belægning i en bredde
af 5m i et slynget forløb, mens rabatten anlægges med græs i samme niveau som kørebanen, efter principperne på ovenstående
illustration af vejprofil.
5.7 	Stikveje udlægges i en bredde på 5m og anlægges i 4m bredde.
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Lokalplanens bestemmelser

5.8 	
Der skal etableres stiforbindelse på strækningen x1-x2 med passage til Stevnsvej
som vist på kortbilag 3.
Stien etableres med en bredde på ca. 1,2
m belagt med slotsgrus og anlægges i snoget forløb i grønt bælte.

I skel mod vej, sti og grønne områder kan
garager, carporte og udhuse opføres minimum 0.75 meter fra skellet med en maksimal højde på 2,5 meter, stigende til 3,5 meter i en afstand af 3,25 meter fra skellet.
8.3

§ 6 Belysning
6.1

Vejbelysning skal udføres som orienteringslys, der giver et nedadrettet diffust, 		
	blødt lys med skyggedannelser, og lyspunkthøjden må maksimalt være 2 meter over naturligt terræn.
6.2

Eventuel stibelysning må kun udføres som
lav pullertbelysning, og lyspunkthøjden
må maksimalt være 1 meter over naturligt
terræn.

§ 7 Teknisk forsyning
7.1

Ledninger skal føres som jordledninger.
Der må ikke etableres luftledninger i lokal
planområdet.

7.2

Der må ikke opføres udvendige antenner,
der er synlige fra offentlig vej eller grønne
områder.

Om bebyggelsen

8.4 	Ny bebyggelses samlede højde må ikke overstige 8,5 meter over naturligt terræn målt
efter reglerne i bygningsreglementet med
udgangspunkt i godkendt koteplan.
De eksisterende koter i henholdt til Stevns
Kommunes kotesystem betragtes som naturligt terræn.
§ 9 Bebyggelsens ydre fremtræden
9.1

8.2

Den enkelte grund må bebygges med		
- 30%, når der bygges åben / lav boligbebyggelse					
- 35%, når der bygges tæt/lav boligbebyggelse - dobbelthuse				
- 40%, når der bygges tæt/lav boligbebyggelse - rækkehuse og klyngehuse

Facader skal udføres som blankt murværk
eller fremstå med vandskurede, filtsede eller pudsede vægge, som er kalket eller
malet.

9.2 	
Mindre bygningsdele (maks. 10 % af facader) kan udføres i andre materialer som eksempelvis træ eller zink.
9.3

Facaderne skal holdes klassiske jordfarver.

9.4

Den enkelte bygning skal opføres og fremstå i ét matrialevalg og ét farvevalg.

§ 8 Bebyggelsens omfang og placering
8.1

Der kan til hver bolig i tæt / lav boligbebyggelse opføres en garage / carport på maksimalt 20 m2, og et udhus på maksimalt 10 m2.

9.5 	Mindre bygninger f.eks. udhuse, haveskure
og carporte kan tillige udføres med facade i
ikke reflekterende materialer som f.eks. træ.


Garager, carporte og udhuse kan opføres
i skelbræmmen med en maksimal højde på
2,5 meter i skel, stigende til en højde på
3,5 meter i en afstand af 2,5 meter fra skellet.
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Om ubebyggede arealer
9.6 	
Tage kan udføres med symmetrisk tagform.
Taghældningen for symmetriske tage skal være
mellem 20 og 50 grader.

§ 10 Ubebyggede arealer, hegn og beplantning
10.1

Der må ikke etableres nedsivningsanlæg i
lokalplanområdet.

9.7 	Tage kan udføres med asymmetrisk eller ensidig tagform. Taghældningen for asymmetriske
eller ensidige tage skal være mellem 15 og 50
grader.

10.2

Maksimalt 30% af den enkelte grund må
befæstes. Befæstelse herudover skal udføres som vandgennemtrængelig. (Se redegørelse.)

9.8

10.3

Beplantningen i lokalplanens fællesarealer
skal bestå af planter som er hjemmehørende på Stevns, herunder æbletræer. Beplantningen skal kunne tåle periodevis oversvømmelse.

10.4

Træer med en kronediameter på 8,5 meter
og derover må ikke fældes eller beskæres.
Den eksisterende allé skal bevares og gen
plantes. Bevaringsværdig beplantning i den
eksisterende have må ikke fældes.

10.5

Levende hegn må være

Tage på mindre bygninger som garager, car-		
porte, udhuse eller lignende kan opføres med
en fladere taghældning - dog ikke mindre end
7 grader.

9.9 	Tagene skal udføres i tegl, betontagsten , listet
tagpap eller skifer med en maximal glans på 15.
Tagfladerne skal være røde, grå eller sorte.
9.10

9.11

Tekniske installationer må ikke være synlige.
Ventilationsanllæg og lignende skal udformes /
inddækkes, så de indgår som en del af taget i
en arkitektonisk helhed.

- 1,2 meter høje i skel mod vej og grønne
områder

Der kan opsættes solceller på tagene. På de 		
tagflader, der vender ud mod vej eller grønne
områder må solceller kun opsættes som en 		
integreret del af tagfladen.

- 1,8 meter høje i skel mod Hybenrosevej
- 1,8 meter høje i skel mellem delområde 2
og 3B


10.6

Der må kun etableres levende hegn i form
af bøgehæk.

10.7

Der kan etableres faste trådhegn indvendigt
på de levende hegn. Faste trådhegn må
maksimalt være 1,2 meter høje.

10.8

Der må ikke etableres udendørs oplag i lokalplanområdet.

10.9

Der etableres en støjvold mod Stevnsvej
- delområde 6. Støjvolden må maksimalt
være 2 mter høj. Støjvolden beplantes.

10.10 Der kan etableres støjafskærmning langs
Hybenrosevej og i lokalplanområdets sydlige skel.
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Grundejerforening
10.11  Der må ikke placeres
- både større end 6 meter
- uindregistrerede køretøjer som biler,
motorcykler, lastbiler, busser, trailere,
campingvogne, pølsevogne, eller lignende
- køretøjer over 3.500 kg
u
 dendørs i lokalplanområdet.

Forudsætninger
§ 11 Forudsætninger
11.1

Før byggemodningen starter, skal der foretages forundersøgelse af Sydøstdanmarks
Museum.

11.2

Før ny bebyggelse, der har matrikelskel
fælles med støjvolden mod Stevnsvej, tages
i brug skal støjvolden mod Strevnsvej være
færdigetableret.

11.3

Forinden ny bebyggelse tages i brug, skal
der ske tilslutning til henholdsvis Strøby
Egede Vandværk og det offentlige kloaksystem.

§ 12

Grundejerforening

12.1

Grundejerne er pligtige til at tage medlemskab af Grundejerforeningen Nicolinelund.

12.2

Grundejerforeningen har ansvaret for og
skal forestå drift og vedligeholdelse af de
private fællesveje, stier og øvrige fælles
	fri- og opholdsarealer samt fællesanlæg inden for lokalplanområdet.

Servitutter
§ 13

Servitutter

13.1 	Der aflyses ingen deklarationer i forbindelse
med lokalplanens endelige vedtagelse. Alle
relevante deklarationer aflyses i forbindelse
med udstykningssagerne ved landinspektørerklæring.
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Retsvirkninger
Når Kommunalbestyrelsen har udsendt et lokalplanforeslag i høring, må ejendomme, der er omfattet af
planen, ifølge lov om planlægning § 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil.
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må de ejendomme, der er omfattet af planen, kun
udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil.
Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Der stilles heller ikke krav om at ændre eksisterende lovlige forhold.
Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre afvigelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dispensationen ikke er i strid med planens principper. Større afvigelser fra lokalplanens bestemmelser kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.
Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bygningsregulerende bestemmelser
i byggeloven og lov om planlægning,
I henhold til § 47 i planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder
over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen.
Private byggeservitutter og andre tilstandservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af
planen, såfremt de er specifikt nævnt under lokalplanens bestemmelser.
Midlertidige retsvirkninger
Et offentliggjort lokalplanforslag har den foreløbige retsvirkning, at ejendommen inden for området ikke
må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige
plans indhold.
Da forslaget kan blive ændret under processen, omfatter forbudet også udstykning, bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil lokalplanen er vedtaget og offentliggjort som endelig. De
midlertidige retsvirkninger gælder højst 1 år fra forslagets offentliggørelse.
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Lokalplanens vedtagelse

Vedtagelsespåtegning
Forslaget til lokalplan 161 blev besluttet udsendt i 8 ugers høring den 18. august 2015.

På Kommunalbestyrelsens vegne

Mogens Haugaard-Nielsen
Borgmester

Per Røner
Kommunaldirektør

Lokalplan 161 blev vedtaget den 10. november 2015.

På Kommunalbestyrelsens vegne

Mogens Haugaard-Nielsen
Borgmester

Per Røner
Kommunaldirektør
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Kortbilag nr. 1
Lokalplanområde

Lokalplan 161
Lokalplanområde
Kortet er ikke målfast
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Kortbilag nr. 2
Delområder

Lokalplanens delområder
Lokalplan 161
Tegningen illustrerer delområder
Tegningen er ikke målfast.
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Kortbilag nr. 2
Illustrationsplan

Illustrationsplan
Lokalplan 161
Tegningen illustrerer delområder
Tegningen er ikke målfast.
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SMV-screening af planer og programmer
Generelle oplysninger
Navn på plan
Lokalplan 161 – Boligområde Stolpegården 2. etape
Dato for screeningen
23. juli 2015
Screenet af
Lone Wind
Materiale der er
Forslag til lokalplan 161 for boligområde ved Stolpegården i Strøby
screenet på
Egede (2. etape)
Indledende screening
Planen omfattet af lovens bilag 3 og 4
Planen kan påvirke internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt
Planen kan påvirke miljøet i almindelighed

Biologisk mangfoldighed
Dyreliv
Planteliv
Sjældne, udryddelsestruede
eller fredede dyr, planter eller
naturtyper
Habitat områder
Spredningskorridor
Naturbeskyttelse jævnfør§ 3
Grønne områder
Skovrejsning/skovnedlæggelse
Fredning
Befolkningen
Sundhedstilstand
Svage grupper
Friluftsliv/rekreative interesser
Indendørs støj- og vibrationspåvirkning
Landskab og jordbund
Landskabelig værdi
Geologiske særpræg
Jordforurening
Risiko for jordforurening
Jordhåndtering/flytning
Vand
Overfladevand, herunder
vandløb og vådområder
Udledning af spildevand
Grundvandsforhold
Risiko for forurening af grundvandsressourcen

Nej
x
x

Bemærkninger

x

Undersøges
nærmere

Positiv påvirkning

Neutral påvirkning

Negativ påvirkning

Bemærkninger
Ikke relevant

Planens påvirkning på miljøet

Ja

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Side 1 af 2

SMV-screening af planer og programmer

Luft
Luftforurening (støv og andre
emissioner)
Emissioner fra trafik til og fra
området
Støj
Støj
Vibrationer
Trafik
Trafikafvikling/belastning
Støj
Energiforbrug
Sikkerhed
Risiko for ulykker
Klimatiske faktorer
Eventuel påvirkning af klimaet
Kulturarv
Kulturhistoriske værdier
Kirker
Fredede eller bevaringsværdige bygninger
Ressourcer og affald
Arealforbrug
Energiforbrug
Vandforbrug
Produkter, materialer og råstoffer
Kemikalier, miljøfremmede
stoffer
Affald, genanvendelse
Visuel effekt
Arkitektonisk udtryk
Lys og/eller refleksioner
Æstetisk udtryk
Sikkerhed
Kriminalitet
Brand, eksplosion, giftpåvirkning
Socioøkonomiske effekter

Påvirkning af sociale forhold
Påvirkning af erhvervsliv

Undersøges
nærmere

Positiv påvirkning

Neutral påvirkning

Negativ påvirkning

Bemærkninger
Ikke relevant

Planens påvirkning på miljøet

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Side 2 af 2

Bilag til SMV-screening
Navn på plan

Lokalplan 161

Dato for screeningen

27.07.15

Screenet af

Steen Roed

Bilag IV Arter
Arter

Påvirkning

Ingen
Projektets betydning for Bilag 4 arter
påvirkning

Pattedyr
Bredøret Flagermus
(Barbastella barbastellus)

x

Brandts flagermus
(Myotis brandtii)
Vandflagermus
(Myotis daubentonii)

X

Frynseflagermus
(Myotis nattereri)

x

Brunflagermus
(Nyctalus noctula)

X

Langøret flagermus
(Plecotus auritus)

x

x

Arten er registeret på flere lokaliteter i
kommunen og forekommer formentlig i
området omkring lokalplanområdet. I den
nordlige del af området findes en del større
træer samt levende hegn. Dette bør i stort
omfang bevares. Såfremt dette sikres, vil
brugen af området ikke at stride mod arten.
Arten er kendt fra enkelte registreringer i
kommunen.
Arten er hyppigt forekommende i kommunen.
I den nordlige del af området findes en del
større træer samt levende hegn. Dette bør i
stort omfang bevares. Brugen af området
vurderes ikke at stride mod arten.
Arten har spredte forekomst i kommunen.
I den nordlige del af området findes en del
større træer samt levende hegn. Dette bør i
stort omfang bevares. Brugen af området
vurderes ikke at stride mod arten.
Arten er kendt fra enkelte registreringer i
kommunen.

Arten har en spredt forekomst i kommunen.
I den nordlige del af området findes en del
større træer samt levende hegn. Dette bør i
stort omfang bevares. Brugen af området
vurderes ikke at stride mod arten.

Arter

Påvirkning

Ingen
Projektets betydning for Bilag 4 arter
påvirkning

Sydflagermus
(Eptesicus serotinus)

x

Arten er hyppigt forekommende i kommunen.
I den nordlige del af området findes en del
større træer samt levende hegn. Dette bør i
stort omfang bevares. Brugen af området
vurderes ikke at stride mod arten.

Skimmelflagermus
(Vespertilio murinus)

x

Troldflagermus
(Pipistrellus nathusii)

x

Leislersflagermus
(Nyctalus leisleri)
Pipistrelflagermus
(Pipistrellus pipistrellus)
Dværgflagermus
(Pipistrellus pygmaeus)

x

Rimelig hyppigt forekommende i kommunen. I
den nordlige del af området findes en del
større træer samt levende hegn. Dette bør i
stort omfang bevares. Brugen af området
vurderes ikke at stride mod arten.
Arten forekommer på en række lokaliteter i
kommunen. I den nordlige del af området
findes en del større træer samt levende hegn.
Dette bør i stort omfang bevares. Brugen af
området vurderes ikke at stride mod arten.
Enkelte registeret kommunen.

X

Enkelte registeret i kommunen.

x

Arten er meget alm. i hele kommunen. I den
nordlige del af området findes en del større
træer samt levende hegn. Dette bør i stort
omfang bevares. Brugen af området vurderes
ikke at stride mod arten.

X

Arten er ikke kendt fra området.

X

Arten er ikke kendt fra området.

X

Ej relevant.

X

Ej relevant.

X

Arten er ikke kendt fra området.

X

Findes ikke i Stevns Kommune

Hasselmus
(Muscardinus avellanarius)
Birkemus
(Sicista betulina)
Odder
(Lutra lutra)
Marsvin
(Phocoena phocoena)
Krybdyr
Markfirben
(lacerta agilis)

Padder
Klokkefrø

Arter
(Bombina bombina)
Stor vandsalamander
(Triturus cristatus)

Påvirkning

Ingen
Projektets betydning for Bilag 4 arter
påvirkning
X

Det ansøgte projekt vurderes ikke at have
betydning for arten. Man skal bemærke et
mindre vandhul i nærheden af
lokalplanområdet.

Spidssnudet frø
(Rana arvalis)

X

Det ansøgte projekt vurderes ikke at have
betydning for arten. Man skal bemærke et
mindre vandhul i nærheden af
lokalplanområdet.

Strandtudse
(Bufo calamita)
Grønbroget tudse
(Bufo viridis)

X

Det ansøgte projekt vurderes ikke at have
betydning for arten.
Det ansøgte projekt vurderes ikke at have
betydning for arten.

Fisk
Snæbel
(Coregonus oxyrhyncus)
Insekter
Bred vandkalv
(Dytiscus latissimus)
Lys skivevandkalv
(Graphoderus bilineatus)
Eremit
(Osmoderma eremita)
Sortplettet blåfugl
(Maculinea arion)
Grøn mosaikguldsmed
(Aeshna viridis)
Stor Kærguldsmed
(Leucorrhinia pectoralis)
Grøn Kølleguldsmed
(Ophiogomphus cecilia)
Muslinger
Tykskallet malermusling
(Unio Crassus)

X

X

Findes ikke i området.

X

Arten er ikke kendt fra Stevns Kommune.

X

Arten er ikke kendt fra Stevns Kommune.

X
X

Eremit findes i Vallø Dyrehave, som den
nærmeste lokalitet. Arten er ikke kendt uden
for denne lokalitet.
Arten findes ikke i Stevns Kommune.

X

Arten findes ikke i Stevns Kommune.

X

Arten findes ikke i Stevns Kommune.

X

Arten findes ikke i Stevns Kommune.

X

Ej relevant.

Arter

Planter
Enkelt månerude
(Botrychium simplex)
Vandranke
(Luronium natans)
Liden Najade
(Najas flexilis)
Fruesko
(Cypripedium calceolus)
Mygblomst
(Liparis loeselii)

Gul stenbræk
(Saxifraga hirculus)
Krybende sumpskærm
(Helosciadium repens)
(= Apium repens)

Påvirkning

Ingen
Projektets betydning for Bilag 4 arter
påvirkning

X

Ej relevant.

X

Ej relevant.

X

Ej relevant.

X

Ej relevant.

X

Arten er udpegnings grundlag for Natura 2000
tryggevælde å. Ej relevant på den pågældende
lokalitet.

X

Ej relevant.

X

Ej relevant.

