
Lokalplan nr. 70

Højerup  Landsby



En lokalplan er kommunens plan for et afgrænset område med bestemmelser 

om blandt andet dets anvendelse, udstykning, veje og stier, bebyggelse, tekni-

ske anlæg, beplantning og bevaring af bebyggelse.

En lokalplan indebærer ikke hand lepligt, men ved fremtidige dispositioner skal 

ejere og brugere af en ejendom overholde planens bestemmelser. 

En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, som indehol-

der rammerne for lokalplanlægningen i hele kommunen. Kan kommuneplanens 

rammer af en eller anden grund ikke overholdes, kan der - afhængig af uover-

ensstemmelsen størrelse eller art - forud eller samtidig med udarbejdes et tillæg 

til kommuneplanen.

Kommunalbestyrelsen skal i følge planloven udarbejde en lokalplan, før der gen-

nemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder 

nedrivning af bebyggelse, og når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens 

virkeliggørelse

Kommunalbestyrelsen har i øvrigt altid ret til at udarbejde en lokalplan, når den 

mener der er behov for en nærmere planlægning af et område.

Formålet med lokalplanlægningen er også at give kommunens borgere kendskab 

til og mulighed for at øve ind ydelse på planlægningen. Et forslag til en ny lokal-

plan skal derfor fremlægges i offentligt høring i mindst otte uger, inden kommu-

nalbestyrelsen må vedtage planen endeligt.

Indtil høringsperiodens afslutning har borgerne mulighed for at fremsende indsi-

gelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget.



Indholdsfortegnelse  (IKKE UDARBEJDET)



Indledning

Lokalplanen indeholder tre hovedafsnit: En redegørel-

se for omstændighederne omkring lokalplanen tilbli-

velse, lokalplanens konkrete bestemmelser og forskel-

lige bilag, herunder kortbilag.

Redegørelsen

Redegørelsens første del indeholder en beskrivelse 

af lokalplanområdets beliggenhed, lokalplanens bag-

grund, formål og indhold. Afsnittet har ikke retsvirk-

ning, men da redegørelsen kan indeholde en række 

begrundelser og forklaringer for lokalplanens bindende 

bestemmelser, kan myndigheden henvise til redegørel-

sen, hvis der opstår tvivl om fortolkningen af en - eller 

 ere - bestemmelser.

Redegørelsens anden del beskriver lokalplanens for-

hold til overordnet planlægning, herunder kommu-

neplanlægningen, en miljøscreening og en sammen-

fatning af de tilladelser og dispensationer, der er 

påkrævet fra andre myndigheder.

Lokalplanens bestemmelser

Afsnittet indeholder de juridisk bindende bestem-

melser om de forhold, lokalplanen regulerer. Afsnit-

tet indeholder endvidere de retsvirkninger, lokalplanen 

medfører for områdets ejere og brugere.

Kortbilag

Kortbilagene indgår som en del af lokalplanens be-

stemmelser og viser lokalplanområdets afgrænsning, 

områdets disponering og andre forhold, der kan visua-

liseres på et kort.

Offentlighedsperiode

Forslaget til lokalplan nr. 70 er offentliggjort den x. 

x. 2014. Eventuelle bemærkninger og indsigelser til 

forslaget skal fremsendes eller mailes inden den x.x. 

2014 til 

Stevns Kommune, Teknik & Miljø 

Postboks 83 

4660 Store Heddinge 

mailadresse: plan@stevns.dk 

Lokalplanforslaget kan ses på Rådhuset i Store Hed-

dinge på kommunens biblioteker og på hjemmesiden 

www.stevns.dk samt på hjemmesiden ’plansystem.dk’. 

Forslaget er udarbejdet af PLAN.TXT aps, i samarbejde 

med Teknik og Miljø i Stevns Kommune.

Højerup, matrikelkort 1877
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Lokalplan for landsbyen Højerup 

Lokalplanen for Højerup består af tre hovedafsnit, en redegørelse for lokalpla-

nens indhold, en redegørelse for lokalplanens forhold til anden kommunal eller 

anden, offentlig planlægning og endelig afsnittet med bestemmelser for lokalpla-

nområdets anvendelse og indretning.

Redegørelse for lokalplanens indhold

Afsnittet fortæller baggrunden for lokalplanens tilblivelse og giver en bred be-

skrivelse af og formål med lokalplanens mere juridisk bindende bestemmel-

ser. Afsnittets indhold binder ikke i sig selv grundejerne, men i forbindelse med 

eventuelle problemer med at tolke en bestemmelse, kan beskrivelsen af planens 

intentioner blive udslagsgivende.

Lokalplanens baggrund

Lokalplanen har længe været drøftet og under overvejelse, men i forbindelse 

med at Stevns Klint er på vej til at blive UNESCO verdensarvsområde forven-

tes en stigende publikumsaktivitet i området, som vil blive opgraderet med  ere 

servicefunktioner og et nyt museum.

I den anledning besluttede kommunalbestyrelsen at gøre en indsats for at beva-

re og styrke Højerups landsbykvaliteter i form af en lokalplan med det formål at 

fastholde netop de egenskaber, der især markerer Højerup som landsby.

Rammerne for ændringerne i og udvidelsen af centerfunktionerne omkring mu-

seet og kirken er koordineret men placeres af praktiske hensyn i en særskilt lo-

kalplan.

Højerup i dag
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Lokalplanens indhold

En karakteristik af Højerup

Danske landsbyer i almindelighed har med tiden mistet de  este af deres tidlige-

re funktioner, så de i dag i hovedsagen fungerer som rene boligområder. Sådan 

er det også med Højerup. Landsbymiljøet adskiller sig imidlertid væsentligt fra 

villaboligområderne ved de større byer, og det er overordnet set denne forskel-

lighed lokalplanens bestemmelser søger at fastholde for fremtiden.

Landsbymiljøet adskiller sig fra villakvartererne ved at være grundlagt for mange 

år siden og ved at den historiske oprindelse og senere udvikling tilsammen teg-

ner et meget anderledes, fysisk miljø.

Grundstrukturen er varieret spændende fra de store arealer omkring de reste-

rende landejendomme til de mindre og ofte meget irregulære grundstørrelser og 

–former. De mest oprindelige bygninger orienterer sig klart mod vejen, så livet i 

og omkring husene bliver mere synligt og nærværende i landsbymiljøet. Da hu-

sene endvidere typisk ligger parallelt med vejen er husene med til at danne si-

derne i vejrummene.

De store grunde giver også mere plads for skyggegivende træer, og i det hele 

taget bærer landsbyen på en helt anden tradition for at give plads til det grønne. 

Således også i Højerup, hvor store træer og tæt beplantning spiller en stor rol-

Typiske landsbyhuse og 

gårdanlæg, som uanset 

byggeteknisk tilstand tegner 

og karakteriserer landsbyen 

og derfor fortjener en særlig 

omtanke ved renoveringer, 

om- eller tilbygninger
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le for en opdeling og en oplevelse af landsbyens rum, som er meget anderledes 

end byernes villakvarterer.

Sammenfattende lægger lokalplanens bestemmelser vægt på at opretholde mest 

muligt af den mest oprindelige landsbybebyggelse, som især udgøres af længe-

huse, og at fastholde de grønne træk i landsbyen.

Arkitekturpolitik i Stevns Kommune

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en arkitekturpolitik. Den fastslår blandt an-

det, at det ikke handler om at vurdere smukt eller grimt men om at sætte fo-

kus på de særlige kulturhistoriske værdier og bygningsmæssige kvaliteter, som 

Stevns er rig på. 

Generelt for bebyggelse i kommunen fremhæves anvendelsen af det helt lokale 

byggemateriale, kridtsten, og specielt for landsbyerne de mange landhuse, enkle 

og ydmyge længehuse, der typisk er opført i 1700-tallet og frem til omkring år 

1850.

Bevaring af bebyggelse

Bebyggelsen i Højerup er groft opdelt i tre grupper efter oprindelighed i arkitek-

turen, og to af grupperne er de, hvis karaktertræk lokalplanens bestemmelser 

især fokuserer på at bevare: L-husene er de mest oprindelige eller karaktergi-

vende landsbyhuse, der især spiller en rolle for landsbyens karakter og F-husene 

er de et-etages huse på Fyrvangen, bygget i midten af 60-erne, og som blandt 

andet Østsjællands Museum peger på som et bevaringsværdigt bykvarter. 

Alle Højerups bygninger opført før 1940 var været gennem en særlig vurdering, 

den såkaldte SAVE-registrering. Her vurderes husets egne kvaliteter og origina-

litet i hovedsagen uafhængigt af omgivelserne. En del af dem kan være L-huse 

men er det ikke nødvendigvis. I lokalplanen lægges der vægt på at bevare den 

særlige gruppe af huse med landsbykarakter uanset om deres bygningsmæssige 

tilstand ikke har givet dem en høj karakter i SAVE-registreringen.

Bindingsværkshus, 

hvor tavlene af 

kridtsten er fritlagt
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Gruppen af huse, der hverken er L-huse eller F-huse er ikke omfattet af speci k-

ke bestemmelser ud over, at de som hovedregel søges opretholdt med de ken-

detegn, der hører til husets oprindelige arkitektur.

Ny bebyggelse

I byen  ndes enkelte arealer, hvor der kan opføres nybyggeri. Dels er nogle are-

aler store nok til at opdele i  ere grunde (minimum 1.200 m²), og dels kan en 

eksisterende, bebygget matrikel blive ’ledig’ i tilfælde af, at bygningen brænder 

eller nedrives.

Lokalplanen indeholder et sæt spilleregler for opførelse af ny bebyggelse, hvor 

bestræbelsen er, at det nye hus opføres i dimensioner, former og materialevalg 

svarende til L-husene. Det fælles træk ved L-husene er blandt andet den længe-

formede grundplan og det symmetriske sadeltag. For ikke at presse en nybygget 

bolig ned i samme smalle form, som de gamle huse, er der ved nybyggeri taget 

højde for, at bygningen får et udtryk, der i hovedtrækkene er i familie med det 

oprindelige landhus.

Udstykning

Ved eventuelle udstykninger til nye byggegrunde fastlægger bestemmelserne, 

at grundstørrelsen skal være mindst 1.200 m². De tre tidligere landejendomme, 

matr.nr. 3a, 9a og 5a, kan dog ikke udstykkes yderligere til  ere matrikler, men 

de eksisterende bygninger kan opdeles og indrettes til  ere boliger i et omfang, 

svarende til et gennemsnitligt arealforbrug på 1200 m² pr. bolig.

Formålet er at opretholde eksisterende driftsbygninger som samlede bygnings-

anlæg så de fortsat kan være med til at fortælle landsbyens udviklingshistorie.

Det grønne

Beplantningen er et af de væsentlige punkter, hvor en landsby adskiller sig fra 

villakvarteret: de store træer og de mange - ofte markante - beplantninger og 

hegn.

I forbindelse med lokalplanarbejdet er særligt markante træer blevet udpeget, 

og de fremgår af lokalplanens kortbilag.

Principtegning for 

dimensionering af ny 

bebyggelse

Højerup Bygade set fra Hybenhøjvej - beplantningen omkring gården Skovly.En uformel og grøn indkørsel.
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Teknik

Solvarmeanlæg og solceller har de senere år sat deres markante og ikke altid 

pyntende aftryk på bygningernes tage. Et anlæg kan - når det indtænkes i byg-

geriet allerede ved dets projektering – udformes diskret og integreres i arkitek-

turen, men de  este ældre huses arkitektur belastes af anlæggene.

Lokalplanen fastlægger, at der på L- og F-huse ikke må monteres solfangere el-

ler -celler på hovedhusets tag ader. Anlæggene skal i stedet placeres på udhuse 

eller på jord. På øvrige ejendomme må anlæggene placeres på den tag ade, der 

vender væk fra landsbyens gader.

tv: Store træer danner skillerum og begrunder vejens bue.

th: Alléen knytter landsbyen sammen med besøgsområdet ved kirkerne.

Lokalplanen sikrer mod denne form for solceller Solceller virker lige så godt, når de står på jorden eller 

sidder på et udhus i baghaven.



Redegørelse

Side 10 Forslag til lokalplan nr. 70  -  Stevns Kommune

Lokalplanens forhold til anden planlægning

(ikke udarbejdet endnu)
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Bestemmelser

Lokalplan for landsbyen Højerup 

Lokalplanens bestemmelser 

I medfør af planloven fastsættes herved følgende bestemmelser for det i punkt 2 

beskrevne område. 

1.  Lokalplanens formål 

Lokalplanens formål er med udgangspunkt i kommunens arkitekturpolitiks be-

skrivelse af værdifulde bymiljøer at sikre det eksisterende og fremtidige landsby-

miljø ved 

-  at forbeholde området til boliger, landbrug, lokale erhverv såsom butikker 

og mindre serviceerhverv, samt offentlige formål, 

-  at bevare navnlig den eksisterende, karakteristiske landsbybebyggelse, her 

karakteriseret ved landhusene og gårdanlæggene, 

-  at bevare anden tidstypisk bebyggelse,

-  at sikre at nye boliger opføres inden for rammerne af dansk 

landhusbyggetra dition, så også ny bebyggelse ved sin arkitektoniske ud-

formning og indpasning bidrager til at bevare karakteren af det samlede 

landsbymiljø og 

-  at bevare landsbyens grønne karakter. 

2.  Lokalplanens område 

2.1  Lokalplanområdet afgrænses som vist på Kort 1 og omfatter matrikelnum-

rene 2a, 2b, 2d, 2e, 2f, 2g, 2l, 2m, 2n, 2o, 2p, 2q, 2r, 2s, 3a, 3b, 3h, 3i, 3l, 

3m, 3o, 3p, 3y, 3z, 3æ, 5a, 5g, 6b, 6c, 6d, 6e, 7c, 9a, 9b, 9f, 9g, 9h, 9i, 

10b, 10c, 10d, 10f, 10g, 10h, 10i, 11b, 11c, 12b, 12c, 12d, 12e, 15c, 15d, 

15e, 15f, 16b, 16d, 16f, 17c, 17e, 17f, 18b, 20b, 25a, 26c, 27b, 28a, 28c, 

29a, 29b, 30b, 30d, 30e, 30f, 30g, 32a, 32b, 33a, 33b, 33c, 34, 35b, 37, 

38, 40a, 40b, 40d, 40e, 7000e, 7000h, samt del af 4g, 5f, 9e, 10e, 17b, 

30a, 36, 40c, 7000a, 7000b, 7000d og 7000g, alle Højerup By, Højerup 

samt alle parceller, der måtte være udstykket siden 1. januar 2014. 

2.2  Lokalplanens område er og forbliver landzone. 

2.3  En mindre del af østlige lokalplanområde er omfattet af kirkefredning. Lo-

kalplanens bestemmelser respekterer kirkefredningen.

3.  Områdets anvendelse 

3.1  Området må kun anvendes til boligformål i form af åben, lav bebyggelse. 

Der må kun opføres eller indrettes én bolig på hver ejendom.

 Kommunalbestyrelsen kan dog tillade butikker (250 m² for dagligvarer og 

200 m²) og mindre servicevirksomheder, som kan indpasses i landsbyen 

under forudsætning af, at virksomheden ikke medfører ulempe for de om-
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Bestemmelser

boende og behov for parkering, som ikke kan rummes på virksomhedens 

ejendom eller medfører tra k eller støj til gene for de omboende. 

3.3  Området omfatter endvidere eksisterende landbrugsejendomme, og lokal-

pla nen er ikke til hinder for, at disse ejendomme kan opretholdes og drives 

til dette formål inden for de i øvrigt gældende retningslinier. 

4.  Udstykninger 

4.1  Udstykning til selvstændig bebyggelse kan ske, når der herved ikke frem-

kommer grunde på mindre end 1.200 m². Ved eventuel udstykning af land-

brugspligtige arealer forudsættes det, at landbrugspligten er ophævet af 

jordbrugsmyndigheden. 

 Udstykning af de tidligere landejendomme på matriklerne 3a, 5a og 9a kan 

dog ikke  nde sted, men bygningerne kan indrettes til et antal boliger sva-

rende til et arealforbrug på 1.200 m² pr. bolig.

4.2  Allerede udstykkede grunde kan bebygges til helårsbebyggelse, såfremt 

grundens areal mindst udgør 700 m².

5.  Ny bebyggelses omfang og placering 

5.1  Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30, men 

bruttoetagearealet på beboelsesbygningen må dog ikke overstige 250 m². 

Grunde, der i dag er bebygget med helårsbebyggelse og har en større be-

byggelsesprocent, må uanset grundstørrelse bebygges i samme omfang, 

hvis der er tale om genopførelse. For ny bebyggelse på grunden gælder 

bebyggelsesprocenten på 30. 

5.2  Bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage med tagetage.

5.3  Bygningshøjden må ikke overstige 7,5 m. 

5.4  Facadehøjden må ikke være mindre end 2,5 m og ikke større end 3,3 m 

målt fra terræn eller eventuelt niveauplan til facadens skæring med over-

kant af tagkonstruktionen. 

5.5  Hovedbygningen skal opføres som et længehus med en største husdybde 

på 7,5 m og med en bygningslængde på mindst 1½ gange husdybden. 

Længehuset kan suppleres med én vinkelbygning på maksimalt 4x4 m og 

vinkelret på hovedhuset. (Se principtegning i redegørelsesafsnittet).

 En eventuel muret garage skal ligeledes opføres som længehus og med en 

tagform som hovedhuset.

5.6  Ved nybyggeri skal taget på hovedbygningen og eventuel vinkelbygning 

være et symmetrisk sadeltag uden valm, hvis vinkel med det vandrette 

plan skal ligge mellem 45 og 50 grader.

5.7  Stuegulvets overkant må ikke ligge højere end 30 cm over terræn (ni-

veauplan), som fastsættes af Stevns Kommune.

5.8  Terrænforskelle skal optages som naturlig hældning på grunde og langs 

veje. Reguleringer på mere end +/- 0,30 m skal godkendes af bygnings-
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Bestemmelser

myndigheden. Der må ikke tilføres jord til en ejendom med det formål at 

foretage terrænregulering.

5.9  På nyudstykkede grunde (mindst 1.200 m²) skal den nye bebyggelses 

hovedbygning placeres mindst 5 m fra alle skel og på facadegrunde (dvs. 

med skel mod vej) på den forreste halvdel af grunden og med langsiden 

parallelt med vejskel.

5.10 Kommunalbestyrelsen kan forlange placeringen af et ansøgt byggeri æn-

dret, så den planlagte bebyggelse ikke bliver til unødig gene (fx i form af 

indblik) for de omboende.

5.11 Lette garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger kan place-

res nærmere skel end 2,5 m under forudsætning af, at højden ikke over-

skrider en skrå linje fra 2,5 m i skel til 3,5 m i en afstand af 2,5 m fra skel. 

Sådanne bygninger skal placeres mindst 1,0 m fra skel med maks. 0,5 m 

udhæng.

5.12 Carporte, udhuse og lignende mindre bygninger kan gives andre taghæld-

ninger og -former.

5.13 Bebyggelse på arealer omfattet af landbrugspligt reguleres af de generelle 

bestemmelser for bebyggelse på en landbrugsejendom. 

6.  Ny bebyggelses ydre fremtræden 

 Generelt

 Ny bebyggelse skal ved udformning og materiale- og farvevalg tilpasses 

helhedsbilledet i landsbyen, og til- og ombygning skal tilpasses eksiste-

rende bygning. Bebyggelsen skal således ligge inden for ramerne af den 

stedlige byggetradition med hensyn til bygningsform, proportionering af 

facader, materialer og farver. 

6.1  Udvendige bygningssider skal udføres i pudset murværk, og skal fremstå 

kalkede eller mat-malede i farverne hvid, grå, lys gul (okker eller jernvi-

triol). Facader kan endvidere opføres i bindingsværk. 

 Gavltrekanter skal enten udføres som facaderne eller med træbeklædning. 

Bræddebeklædningen skal udføres med lodret beklædning 1 på 2 afsluttet 

forneden med vandnæse. Bræddebeklædningen males i sort, mørk brun 

eller andre mørke jordfarver som rødbrun og grøn umbra (se klassisk jord-

farveskala i bilag). 

6.2 Til døre, vinduer og lignende mindre bygningsdele kan anvendes andre, 

heldækkende farver fra den klassiske jordfarveskala (se bilag). 

 Vinduer i hovedbygning skal udføres i højformat som dannebrogsvinduer 

eller lignende. Vinduer og døre skal placeres regelmæssigt fagdelt efter 

princippet ”pille–vindue–pille–vindue–pille–dør–pille-osv. 

 Der må ikke anvendes vinduer i plast. 

6.3  Tage med hældning skal dækkes med strå, sort eller grå tagpap, monteret 

med trekantlister, skifer eller eternitskifer, grå eller sorte cementtagsten i 

vingefacon, eller røde, grå eller sorte vingetegl.
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Bestemmelser

 Vindskedesten og teglstenslignende metalplader må ikke anvendes. 

 Tagmaterialer må ikke være blanke og re ekterende. Glanstallet må ikke 

overstige 20.

 Tage på mindre bygninger med tilnærmet  adt tag kan udføres med andre 

tagmaterialer og -farver. 

 Tagudhæng må ikke overstige 0,20 m ekskl. tagrende. På ejendomme med 

stråtag dog 0,6 m. For huse med murede gavle må der ikke være tagud-

hæng i gavle, der skal afsluttes med gesims. Stråtag kan afsluttes med 

sternbræt. 

6.4  I tag ader, der er synlige fra adgangsvej, må der ikke udføres ovenlys 

bortset fra almindelige støbejernsvinduer eller disses a øsere, GVO fred-

ningsvinduer, og der må ikke anbringes kviste eller indrettes altaner og 

balkoner i tag aden. 

 Solfangere og solceller kan monteres på tag ader, der ikke - eller kun i 

meget begrænset omfang - er synlige fra landsbyens veje. Energianlægget 

skal være ensfarvet og udgøre en sammenhængende, rektangulær  ade.

6.5  Skorstene skal opmures med traditionel krone og udmunde i og centreres 

over kip. 

6.6  Skiltning og reklamering må kun  nde sted med Kommunalbestyrelsens 

tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 

7.  Bevaring af bebyggelse og beplantning

7.1  Eksisterende beboelsesbygninger er opdelt i tre kategorier afhængig af 

graden eller karakteren af bevaringsværdighed:

 - Bygninger, som især er karakteristiske for en landsby. 

  Bygningerne betegnes som L-huse.

 - Hovedparten af bebyggelsen på Fyrvangen udgør et selvstændigt og be-

  varingsværdigt kvarter bestående af tidligere tjenesteboliger for Fyrvæ-

  senet, opført i midten af 1960-erne. 

  Bygningerne betegnes som F-huse.

 - Landsbyens øvrige bygninger til beboelse - uden betegnelse. 

 Generelle bestemmelser

7.2  Eksisterende bebyggelse må ikke nedrives eller ombygges uden tilladelse 

fra Stevns Kommune. 

 Bevaringsbestemmelser for L- og F-huse

7.3  Fornyelses- og vedligeholdelsesarbejder, som indebærer udskiftninger/ind-

greb i husets arkitektur, må ikke ske uden tilladelse fra Stevns Kommune.

7.4 Ombygninger og nye tilbygninger, herunder udestuer, må kun  nde sted i 

tilknytning til den facade, der ikke - eller kun i meget begrænset omfang 

- er synlig fra landsbyens veje, og de skal i udformning, materialevalg og 

farvevalg afstemmes efter den oprindelige bygnings arkitektur. 
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Bestemmelser

 Note: Generelt anbefales det at tilbygninger opføres som en selvstændig 

bygning, der forbindes via en mellemgang til den eksisterende for således 

at minimere indgreb i den oprindelige bygning.

7.5  Ved større renoveringer og vedligeholdelsesarbejder, der omfatter udskift-

ning af tagbeklædning og -konstruktion, facader, vinduer og døre skal an-

vendes formater, konstruktioner, materialer og farver svarende til de tradi-

tioner, det oprindelige hus er opført i.

7.6  Facader på F-huse skal opretholdes som blank mur i røde eller gule tegl.

 Øvrige ejendomme

7.7 Om- og tilbygninger i øvrigt skal som hovedregel ske inden for rammerne 

af den oprindelige bygnings arkitektur.

 Beplantning

7.8 Eksisterende større og registrerede træer må ikke fjernes uden tilladelse 

fra kommunalbestyrelsen. Se kort 3.

8.  Ubebyggede arealer 

8.1  Hegn i/ved skel mod vej og naboer skal etableres som levende hegn – klip-

pet eller naturhegn - bestående af egnstypiske arter. I skel mod vej kan 

hegnet dog også udføres som eller suppleres med et op til 1 m højt, hvid-

malet tremmestakit. 

8.3  Hegn i/ved skel mod det åbne land skal etableres som levende naturhegn.

9.  Tekniske anlæg

9.1  El-ledninger, herunder ledninger til belysning, må ikke fremføres som luft-

ledninger men skal etableres som jordkabler. 

9.2  Fritstående antennemaster og tagantenner må ikke etableres. 

 Paraboler med en største diameter på 1 m må opsættes på facader såle-

des, at parabolens overkant ikke er mere end 1,2 m over terræn - på L- og 

F-huse dog kun på terræn eller på en sekundær bygning.

9.3  På L- og F-huse må tekniske anlæg som solceller og solvarmeanlæg ikke 

monteres på hovedbygningen men skal placeres direkte på jord eller på 

sekundære bygninger på ejendommen.

 På øvrige bygninger må solceller og solvarme placeres på tag ader, der 

ikke - eller kun i meget begrænset omfang - er synlige fra landsbyens 

veje, på sekundære bygninger eller på terræn. 

9.4 Udendørs belysning må kun etableres som orienteringslys i forbindelse 

med ejendommens indgang/indkørsel. Belysningen må kun lyse nedad og 

må ikke blænde omgivelserne. Facader må ikke belyses med spots o.lign.

 Lokalplanens retsvirkninger 

 Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af 

lokalplanen kan ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om plan-
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lægning § 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overens-

stemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anven-

delse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. 

 Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg, der er 

indeholdt i planen. 

 Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige 

lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke 

ændrer den særlige karakter af det område, der søges fastholdt ved lokal-

planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse 

af en ny lokalplan. 

 Midlertidige retsvirkninger

 Et offentliggjort lokalplanforslag har den foreløbige retsvirkning, at ejen-

domme inden for området ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en 

måde, der risikerer at foregribe den endelige plans indhold.

 Da forslaget kan blive ændret under processen, omfatter forbudet også 

bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget. Det-

te gælder også udstykninger.

 Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, 

kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til udnyttelse af en ejendom efter 

forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og 

der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde mv.

 En byggetilladelse, der er udstedt før offentliggørelsen af forslaget, berø-

res ikke.

 Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil den endeligt vedtagne lo-

kalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

 VEDTAGELSESPÅTEGNING 

 Forslag til lokalplan nr. 70 blev vedtaget af Stevns Kommunalbestyrelse på 

mødet den xx.xx.2014.
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