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INDLEDNING 

Solrød Strands Grundejerforening har med stor interesse og i vid udstrækning med tilfredshed 

læst det fremlagte udkast til ny lokalplan 316.4 for kystområdet.  

Lokalplanforslaget indeholder ændringer og justeringer i forhold til den nugældende lokalplan 

316.2 som i højere grad vil sikre de overordnede formål med reguleringen. Disse er at sikre 

områdets karakter af beboelsesområde med en fortid som sommerhusområde men udviklet til 

helårskvarter med varieret arkitektur og grønne omgivelser med høj grad af beplantning og 

træer.  

Solrød Strands Grundejerforening er selvsagt også meget tilfreds med, at det fremlagte forslag 

Solrød Kommune svarer til en række opfattelser og opfordringer, som foreningen har fremsat 

overfor Solrød Kommune.   

Det er Solrød Strands Grundejerforenings opfattelse, at det fremlagte forslag til lokalplan – 

med få undtagelser som redegjort for nedenfor - udgør et betydeligt skridt i retning af det 

ønskelige for kystområdet i forhold til den eksisterende lokalplan 316.2. 

 

GENERELLE BEMÆRKNIGER TIL DET FREMLAGTE FORSLAG TIL LOKALPLAN 

GRØN BEPLANTNING OG TRÆER 

Det må konstateres at områdets præg af sommerhuskvarter for længst er afløst af 

tætbeliggende helårshuse. Grundene er også i perioden under indflydelse af 316.2 gradvist 

bebygget mere og mere intensivt. På nogle veje er bebyggelsen næsten ubrudt fra skel til skel, 

idet maksimal udlagt facade mod vej videreføres af lovligt tilbygget udhus/carport/skur indtil 

naboskel og på nabomatrikel ses samme udlægning af arealet mod næste naboskel og så 

fremdeles. Dette har ændret områdets karakter. 

Mængden af høje træer i lokalplanens område er formentlig mere end halveret i løbet af de 

seneste 20 år. 

Den nuværende, og tidligere lokalplaner, har derfor i praksis afstedkommet, at bebyggelse 

faktisk dominerer de grønne omgivelser, hvilket ikke stemmer overens med det udtrykte 

formål med lokalplan 316.  

Langt de fleste borgere har en naturlig glæde ved træer og grøn beplantning, og det er 

formentlig ofte med beklagelse at gamle smukke træer fjernes – men det sker typisk af 

hensyn til at give sollys til de få kvadratmeter have, eller husets vigtigste terrasse. 

Samlet set har udviklingen dog over de sidste 20 år bevirket en markant reduktion af 

mængden af høje træer og grøn beplantning, og dermed ændret områdets præg i betydelig 

grad.  

Mere end noget andet, så er grønne omgivelser et ønsket særpræg i lokalplanområdet. Den 

ekstensive udlægning af Hulvejskvarteret er et fantastisk eksempel på fastholdelse af et 

beboelseskvarters præg.  

Det er tilfredsstillende, at det fremlagte forslag til lokalplan af forskellige veje har fokus på 

vilkår og bestemmelser, som kan fastholde og om muligt genetablere grønne omgivelser og 

træer som historisk har kendetegnet området.  

Forslaget til lokalplan vil dog fortsat muliggøre et betydeligt bygningsmæssigt aftryk på 

grundene, som tilsammen med den øvrige befæstning vil modvirke en udvikling mod et 

grønnere og mere trærigt område. Som uddybet nedenfor vil bestemmelser om maksimalt 

aftryk kunne sikre – uden at de ønskede udvidelser af bebyggelsesmuligheder påvirkes heraf.   
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VARIERENDE ARKITEKTUR OG SÆRPRÆG 

Et andet ønskeligt karaktertræk er varierende arkitektur, hvilket ligeledes fremgår af den 

nugældende lokalplans formålsbestemmelse. 

I praksis indfris denne målsætning ikke, idet arkitekturen i lokalplanområdet ikke har den 

spændvidde og højde/kvalitet, som de økonomiske rammer ellers giver grundlag for. Området 

er blandt de mest eftertragtede og eksklusive i kommunen og grundpriserne er høje, men 

mulighederne fra varieret og kvalitetsfyldt arkitektur opleves i praksis som begrænsede. Dette 

er beklageligt og en utilstrækkelig udnyttelse af områdets potentiale.  

Nogle veje har ligefrem mistet særpræg og variation, idet der er opført mange ensartede huse, 

som har stort set samme ”krop” og udlægning – om end forskellige farver mursten og tegl. En 

del af disse huse er såkaldte typehuse, som i hovedsagen er opført som etplanshuse. I sig selv 

er typehuse ikke et problem eller en fejlagtig udvikling – i alle fald ikke hvis det altid er et 

aktivt tilvalg fra borgerne.  

Solrød Strands Grundejerforening er dog bekendt med en række tilfælde, hvor borgere har 

ønsket at opføre individuelt arkitekttegnede huse, men er endt med et typehus, fordi det 

ønskede særpræg ikke kunne opnås, og det mulige ikke stod mål med de ekstra omkostninger, 

som det arkitektegnede hus trods alt bevirker i forhold til et typehus.  

Det er ærgerligt, hvis der er lyst og vilje til mere varieret (og kvalitetsfyldt) arkitektur, men 

det i praksis opleves, at reglerne står i vejen. 

Det er derfor positivt, at det fremlagte lokalplanforslag på en række områder udvider de 

arkitektoniske udfoldelsesmuligheder, og det er foreningens opfattelse at dette vil bevirke en 

ønskeværdig udvikling for områdets særpræg og ønsket om en varierende arkitektur. 

Det er i denne sammenhæng noteret med stor tilfredshed, at lokalplanforslaget er 

gennemarbejdet og at der er høj grad af samstemmelse mellem afstandsregler og placering af 

vinduespartier m.m.  

Udvidelsen af bebyggelsesmulighederne sker således ikke på bekostning af nabogener, og det 

er forsat byggeri i henhold til de hidtil gældende regler, som er mest indgribende i forhold til 

naboer.  

 

KONKRETE BEMÆRKNINGER OG ÆNDRINGSØNSKER TIL DET FREMLAGTE FORSLAG 

TRÆER OG GRØNNE OMGIVELSER 

Frem for alt har grønne omgivelser og træer været et karaktertræk og særpræg for området. 

Det er Solrød Strands Grundejerforenings opfattelse, at det skal efterstræbes at fastholde og 

om muligt genetablere dette træk, fordi det er heri at et af områdets væsentligste værdier 

ligger.  

Solrød Strands Grundejerforening har opfordret Solrød Kommune til i lokalplanforslaget at 

tilføje regulering, som fremmer den grønne beplantning, bevarelse af og forbedrede 

forudsætninger for høje træer.  

Konkret foreslås det at der gennemføres en registreringsforretning med henblik på at udpege 

et fåtal særligt bevaringsværdige og endda konkret gennemføre fredning eller at fastsætte 

generelle indskrænkninger i fældning af gamle eller af anden årsager bevaringsværdige træer. 

Lignende initiativer er gennem årtier sat i værk i andre ældre villakvarterer, som ønskede at 

bevarer særkender og et naturligt præg. Regulering, fredning og beskyttelse af beplantning, 

herunder udarbejdelse af beplantningsplaner (frivillige) er velkendte og veldokumenterede 

veje til at sikre en ønsket udvikling fremadrettet. 
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Regulering og fredning er på den anden side indgreb i borgernes friheder, herunder 

ejendomsretten, men det er Solrød Strands Grundejerforenings opfattelse, at udviklingen 

gennem de seneste 20 år har været mindre hensigtsmæssig for fastholdelse af strandområdet, 

som et attraktivt og i økonomisk forstand eksklusivt område at bosætte sig.  

Med hensyn til den generelle beplantning i området kan der henvises til Hulvejskvarteret, som 

i gennem mange år har haft en frivillig beplantningsplan, som de fleste beboere har henholdt 

sig til.  

Solrød Strands Grundejerforening tager i givet fald gerne initiativ til udarbejdelse af en 

beplantningsplan for området.  

Den foreslåede regulering hvorefter alle træer med en omkreds på mere end blot 80 cm ikke 

må fældes er dog – uden yderligere regulering - for vidtrækkende.  

Det foreslås, at bestemmelsen i dens nuværende form udgår eller i alle fald opblødes, således 

at den bliver praktisabel.  

Det kan i forbindelse med ny-, om- eller tilbygninger stilles krav om at eksisterede beplantning 

og træer i videst muligt omfang skal bevares og at der i tilfælde af fældning skal ske 

genplantning af stedstypiske træer andetsteds på grunden.  

 

HEGN OG BEPLANTNING 

Solrød Strands Grundejerforening kan tilslutte sig det foreslåede krav i lokalplanforslaget om 

tilplantning af alle ikke-levende faste hegn som er opført i en højde af mere end 120 cm og en 

placering af mindst 50 cm fra vejskel.  

Solrød Strands Grundejerforening agter i øvrigt i nærmeste fremtid at tage initiativ til 

udarbejdelse af et inspirationskatalog med 10 gode og æstetiske eksempler på såvel levende 

som faste hegn og herunder faste hegn i sammenhæng med beplantning. 

 

VEJDEKLARATIONER OG VENDEPLADSER 

Det er Solrød Strands Grundejerforenings opfattelse, at såvel trafiksikkerhed som 

tilgængelighed for servicekøretøjer under de eksisterende forhold nu i mere end 30 år - siden 

den første vedtagelse af udlæg til vej og vendepladser - har været tilfredsstillende og ikke 

forårsaget nævneværdige udfordringer. Der synes derfor ikke reelt at være et behov for disse 

udlæg, som i betydelig grad udgør indskrænkninger i borgernes ejendomsret. 

Historisk set og i praksis har Solrød Kommune ikke gjort brug at retten til at træffe 

vejkendelse og gennemføre arealudlæg i strid med ejendomsejernes ønsker.  

I praksis er vendepladser – hvor dette er skønnet påkrævet – etableret på baggrund af en 

dialog med de berørte ejendomsejere. Der er således etableret frivillige løsninger.   

Solrød Strands Grundejerforening skal derfor gentage opfordring til Solrød Kommune om at 

alle tidligere og eksisterede deklarationer og vejudlæg fjernes og ophører i den kommende 

lokalplan, således at planen ikke overhovedet skal indeholde krav herom.  

Solrød Strands Grundejerforening opfordrer ligeledes til, at alle tidligere og eksisterede 

bestemmelser om udlæg til vendepladser fjernes og ophører i den kommende lokalplan, 

således at planen ikke overhovedet skal indeholde krav herom.  

Såfremt Solrød kommune ikke efterkommer opfordring til i det hele at fjerne udlæg til 

vendepladser, skal Solrød Strands Grundejerforening opfordre til, at det i lokalplanen nøje 

angives under hvilke omstændigheder at såvel arealudlæg til vej og vendeplads kan søges 
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ophævet og at vejlaug og/eller berørte grundejere opfordres til at gå i dialog med Solrød 

Kommune med henblik på – om muligt – at etablere en frivillig løsning. 

Solrød Strands Grundejerforening har med tilfredshed læst og forstået, at det af side 10 i 

lokalplanforslaget fremgår, at 19 veje (markeret med stjerne i kortbilagene 1a-e) allerede nu 

kan søge arealreservationer til vendepladser ophævet og aflyst. For en ordens skyld bemærkes 

det, at lokalplanforslaget henviser til bilag 2a-e men at stjernemarkeringer alene fremgår af de 

fremlagte bilag 1a-e.  

Solrød Strands Grundejerforening har endvidere med tilfredshed læst og efter dialog med 

teknisk forvaltning forstået, at alle arealreservationer (vejudvidelser) på alle veje bortset fra 

de konkrete matrikler som udtrykkeligt fremgår af bilag B og er markeret med gråt i bilag 1a-e 

kan søges ophævet og aflyst.  

Solrød Kommune opfordres som påtaleberettiget i henhold til de nævnte 

arealudlægsdeklarationer, der herefter kan ophæves og aflyses, til principalt at iværksætte en 

samlet ophævelse og tinglysningsmæssig aflysning på samtlige grunde eller subsidiært til i 

lokalplanen nøje at angive på hvilken måde den enkelte grundejer kan søge om ophævelse og 

aflysning af deklarationer.  

 

GRUNDSTØRRELSE 

Solrød Strands Grundejerforening har af lokalplanforslaget forstået at Solrød Kommune ønsker 

at grunde generelt kan udstykkes i størrelse af 650 m2 eksklusive vej. Hidtil har denne 

størrelse været 700 m2 eksklusive vej.  

Solrød Strands Grundejerforening ønsker at fastholde minimumsstørrelse ved udstykning på 

700 m2 eksklusive vej, idet det ønskede udvikling for området ikke harmonerer med et lavere 

minimumskrav til grundstørrelse.  

 

BLANKE OG REFLEKTERENDE MATERIALER 

Solrød Strand Grundejerforening foreslår, at bestemmelsen om at der ikke må anvendes 

blanke og reflekterende materialer til udvendige bygningssider samt tagflader, § 8 i den 

nuværende lokalplan 316.2, videreføres i den kommende lokalplan, idet glaserede teglsten 

også omfattes af bestemmelsen. Bestemmelsen foreslås udformet således: 

Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes blanke og reflekterende 

materialer eller andre materialer, som efter Byrådets skøn virker skæmmende. Glaserede 

tagsten er således ikke tilladt. Solfangere og solceller er tilladt.  

 

SOLFANGERE OG SOLCELLER 

Solrød Strands Grundejerforening foreslår en mindre tilføjelse til §6.13, som omhandler 

solfangere. Her bør stå solfangere og solceller. Solfangere er vandbaserede og opvarmer vand. 

Solceller producerer el. Begge typer vil i de kommende år blive anvendt på huse. Formentlig 

både på tage og bygningssider. 

 

BEBYGGELSE I TO FULDE PLAN OG BEGRÆNSNINGER  

Solrød Strands Grundejerforening har med tilfredshed konstateret at lokalplanforslagets 

regulering af muligheden for bebyggelse i to fulde plan er gennemarbejdet og nøje samstemt 

med eksisterende regler for afstande til naboskel og vinduer i 1. sals højde.  
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Det betyder at:  

 der ikke kan opføres et hus i to fulde plan med vinduer, som er større, er placeret 

højere eller har en kortere afstand til naboskel, end hvad der gælder i forhold til den 

allerede gældende lokalplan, og at 

 det fortsat er opførelse af et hus i 1½ plan – efter den allerede gældende lokalplan 
– som er mest indgribende i forhold til naboer.    

Dette har været afgørende for Solrød Strands Grundejerforening, og foreningen anser 

derfor ændringen som en forsigtig udvidelse af byggemulighederne.  

Der er samtidig indsat særlige begrænsninger - der er foreslået suppleret i nærværende 

høringssvar - som kun gælder for bygninger i to fulde plan. Tilsammen sikrer disse 

begrænsninger og krav, at bygninger i to fulde plan ikke bevirker nabogener ud over det, der 

allerede i dag er tilfældet ved opførelse af huse i 1½ plan. 

En hvilken som helst bebyggelse vil fortsat skulle opfylde gældende højdegrænseplan fra 

naboskel, hvorfor en bygning i to plan nødvendigvis må placeres mere mod midten af en grund 

for at holde sig inden for højdegrænseplanet. Det vil derfor i praksis være således, at en 

bygning i to plan vil medføre mindre skygge end et fuldt udnyttet 1½ planshus bygget med 

tagflade langs højdegrænseplan mod naboskel.  

Højdegrænseplanerne har blandt andet til formål at værne borgere mod naboer og genboers 

muligheder for at kigge ind i private haver m.m. 

Som illustreret nedenfor, så udgør byggelinjer, og herunder det skrå højdegrænseplan, de ydre 

grænser for opførelse af en bygning i kystområdet.  

 

 

Illustration 1.1 – Byggelinjer i henhold til eksisterende lokalplan som er uændrede i det 

fremlagte forslag til lokalplan.  
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Det er Solrød Strands Grundejerforenings opfattelse, at det bestående højdegrænseplan i 

forhold til naboskel yder et tiltrækkeligt værn, som samtidig ikke unødigt hæmmer muligheden 

for at opføre bebyggelse i højden. Højdegrænseplanet fremgår tilsvarende af det 

landsdækkende Bygningsreglement og er dermed udtryk for en landsdækkende standard. 

Der har i høringsfasen været en del debat omkring betydningen af muligheden for at bygge i to 

fulde plan. For bestyrelsen i Solrød Strands Grundejerforening er der ikke i relation til 

nabogener og bygningshøjde fremkommet nye betragtninger eller forhold, som ikke allerede 

har indgået i foreningens grundige overvejelser bag ønskerne til en ny lokalplan, herunder en 

forsigtig udvidelse af bebyggelsesmulighederne til to fulde plan.  

Uenigheden har så vidt ses koncentreret sig om kommende bygningers højde og drøjde ved 

opførelse af to fulde plan, samt indsigtsmuligheder til naboer, særligt på de mindre grunde.  

I det følgende har vi illustreret hvorledes der kan bygges huse i 1½ plan ”til grænsen” og 

ligeledes hvorledes der kan bygges i to fulde plan ”til grænsen” af bestemmelserne.  

Som det fremgår, er det fortsat et hus i 1½ plan som er mest indgribende i forhold til 

naboer i modsætning til den udlægning, som dele af debatten i forbindelse med 

høringsfasen har kunnet give indtryk af.  

Nedenfor er indsat illustrationer af, hvilke bygninger der til grænsen af bestemmelserne 

kan opføres som henholdsvis 1½ planshuse og et hus i to fulde plan. 

 

Illustration 1.2 – 1½ planshus placeret langs naboskel. Huset er illustreret med kortest 

mulig afstand til skel og maksimal taghøjde. Tagryggen ligger i sin fulde længde på langs 

med naboskel og gavlen vender mod vejen. Bygningen kan opføres efter såvel den 

nuværende 316.2 og uændret i henhold til forslaget til 316.4. Byggelinjerne følger 

principperne i bygningsreglementet som gælder i hele landet.  

Som det fremgår kan bygningen placeres 2,5 meter fra naboskel og opnå en maks. højde 

på 8,5 meter 6 meter inde på grunden i forhold til naboskel. Med tagryggen på langs med 

naboskellet kan det reelt strække sig i hele grundens dybde.    
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Illustration 1.3 – 1½ planshus placeret med gavl mod naboskel. Huset er illustreret med 

kortest mulig afstand til skel og maksimal taghøjde. Gavlen ligger mod naboskel og 

tagryggen ligger i sin fulde længde mod vejen. Bygningen kan opføres efter såvel den 

nuværende 316.2 og uændret i henhold til forslaget til 316.4. Byggelinjerne følger 

principperne i bygningsreglementet som gælder i hele landet.  

Som det fremgår kan bygningen placeres 2,85 meter fra naboskel og opnå en maks. højde 

med gavl mod nabo på 8,5 meter bare 2,85 meter inde på grunden i forhold til naboskel.  

Fra en højde over 4 meter gælder det ifølge såvel den nuværende som den foreslåede 

lokalplan at gavlen kan gennembryde højdegrænseplanet.  
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Illustration 1.4 – Hus i to fulde plan placeret tættest muligt mod naboskel og maksimal 

facadehøjde. Bygningen kan opføres som følge af forslag til 316.4. 

Som det fremgår skal bygningen placeres 5 meter fra naboskel og kan maksimalt have en 

facadehøjde på 6,5 meter. Bygningen ”rammer” derfor end ikke det skrå højdegrænseplan 

og langt mindre den maksimale byggehøjde, som gælder for 1½ planshusene. Bygningen 

er placeret mod midten af grunden.  

Ved mindre grunde vil det reelt ikke være attraktivt at vælge at bygge i to fulde plan, idet 

bygningen placeres uhensigtsmæssigt på grunden og bygningen vil få en ganske 

begrænset grundplan. På større grunde vil det give en ønsket mulighed for arkitektonisk 

variation.  

Illustration 1.4 viser tydeligt at de fastsatte begrænsninger for opførelse af bygninger i to 

fulde plan i praksis betyder, at der alene er tale om en forsigtig udvidelse af 

bebyggelsesmulighederne.  

  



10 
 

I illustration 1.5 nedenfor er alle tre hustyper placeret oven i hinanden til sammenligning. 

Og der er indsat en nabo og synsfelt som nabo til de tre forskellige hustyper. Som det 

fremgår er et hus opført ”til grænsen” i to fulde plan det mindst indgribende og til mindst 

gene.  

 

Illustration 1.5 – Huse i 1½ plan (blå og gul) samt hus i to fulde plan (grøn) placeret 

tættest muligt mod naboskel og maksimal facade- og bygningshøjde. Alle bygninger kan 

opføres som følge af forslag til 316,4. 

Som det fremgår, er det fortsat opførelse af et hus i 1½ plan – efter allerede gældende 

lokalplan og kommende 316.4 – som er mest indgribende i forhold til nabo hvad angår 

bygningens højde, drøjde og skygge. Illustrationen viser netop at et hus i to fulde plan i 

praksis vil være mindre indgribende end de store 1½ planshuse som hidtil har kunnet og 

fremadrettet kan bygges 2,5 meter fra naboskel. 

I debatten i forbindelse med høringsfasen er det blevet fremstillet som ødelæggende for 

vores kystområde, at der kan bygges i 8,5 meters højde. Som bekendt er dette på ingen 

måde en nyskabelse, og det er naturligvis ærgerligt, hvis debatten afspores af en ikke 

fagligt kvalificeret udlægning. Der har i årtier kunne bygges i indtil 8,5 meters højde. Der 

er derimod indsat særlige begrænsninger (6,5 meter facadehøjde) i forhold til gældende 

regler for at bygge i to fulde plan og der er derfor i praksis tale om en forsigtig udvidelse 

af byggemulighederne. 

Debatten har så vidt ses særligt koncentreret sig om hvorvidt bygninger i to fulde plan på 

mindre grunde vil forøge generne for naboerne i forhold til de nuværende regler. Dette har 

Solrød Strands Grundejerforening taget til efterretning. 

Solrød Strands Grundejerforening foreslår derfor et supplerende krav om, at huse i to 

fulde plan alene skal kunne opføres på grunde som er minimum 800 m2 eksklusive 

vejareal.  
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BYGGEFELT OG BEGRÆNSNINGER  

Også for så vidt angår lokalplanforslagets regulering af byggefeltet for bebyggelser i to fulde 

plan er forslaget gennemarbejdet og nøje samstemt med eksisterende regler for afstande til 

naboskel. Solrød Strands Grundejerforening har med tilfredshed konstateret den foreslåede 

regulering. 

Nedenfor er indsat illustration af byggefelter for henholdsvis hus i 1½ plan i maksimal 

byggehøjde og huse i to fulde plan.  

 

Illustration 1.6 – Byggefelt for huse i 1½ plan (gul) samt hus i to fulde plan (grøn) 

placeret tættest muligt mod naboskel og maksimal facade- og bygningshøjde. Byggefelter 

følger af forslag til 316.4. 

Som det fremgår er der betydelig forskel på byggefelternes størrelse og placering på 

grunden, herunder afstande til naboskel.  

I mange tilfælde vil der ikke give mening at bygge i to fulde plan – uanset om bygherre 

måtte synes at dette kunne være en arkitektonisk attraktiv løsning. På mindre grunde 

bevirker de øgede krav simpelthen at grundplanet bliver for småt og uhensigtsmæssigt 

placeret på grunden. Det er meget mere oplagt at bygge et traditionelt 1½ planshus 2,5 

meter fra skel i det nordøstlige hjørne således at haven bliver størst mod sydvest – det er 

jo det, som i altovervejende grad sker.  

Denne konklusion deles af det altovervejende flertal i alle de sammenhænge, hvor 

foreningen har ført debatten. Der er derfor ikke begrundet risiko for, at der vil ske 

opførelse af huse i to fulde plan på helt små grunde – også uanset at det ikke ville udgøre 

øgede nabogener – simpelthen fordi bygherre vil kunne opnå meget mere ved at bygge 

”til grænsen” med et traditionelt 1½ planshus.  
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HØJDEGRÆNSEPLANER OG VEJBYGGELINJER I ØVRIGT 

Højdegrænseplanerne har blandt andet til formål at værne borgere mod naboer og genboers 

muligheder for at kigge ind i private haver m.m. 

Det er Solrød Strands Grundejerforenings opfattelse, at det bestående højdegrænseplan i 

forhold til naboskel yder et tiltrækkeligt værn, som samtidig ikke unødigt hæmmer muligheden 

for at opføre bebyggelse i højden. Højdegrænseplanet fremgår tilsvarende af det 

landsdækkende Bygningsreglement og er dermed udtryk for en landsdækkende standard. 

Solrød Strands Grundejerforening kan af samme grund tiltræde at højdegrænseplan i forhold 

til modsatte vejskel udgår, idet dette ikke er den del af det landsdækkende Bygningsreglement 

og udgør et unødigt indgribende, idet højdegrænseplanet begrænser muligheder for at opføre 

bygninger i højden mod vejskellet i videre omfang end hvad der må anses for nødvendigt for 

at værne mod at kigge ind i genboens private have.  

Det er med tilfredshed konstateret, at Solrød Kommune i stedet har indført et krav om 

minimum 10 meter mellem husene genboer imellem, hvilket således samstemmer med 

reglerne mellem nabohuse bygget i højden.  

Henholdsvis fjernelse af højdegrænseplan i forhold til modsatte vejskel og reduktion af 

vejbyggelinjer vil endvidere begge kraftigt understøtte en langt bedre og mere hensigtsmæssig 

arealudlægning og dermed understøtte og skabe grundlag for bevarelsen af flere træer i 

området.   

 

TREMPEL OG KVISTE I NIVEAU MED FACADE 

Det er Solrød Strands Grundejerforenings opfattelse, at bortfjernelse af det hidtil gældende 

krav om at kviste skal trækkes en meter tilbage fra facaden vil muliggøre en lang række 

arkitektoniske greb og muligheder, som er efterspurgt allerede i dag. Ikke mindst vil det 

muliggøre bebyggelse med såkaldt frontispice, som medfører en ønskværdigt brud i 

bygningskroppen.  

Som illustration 1.7 er nedefor indsat eksempler på frontispice facader på huse, hvilke 

eksempler ikke er mulige at opføre efter den nugældende lokalplan 316.2.  

  

 

 

 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://lavenergi.files.wordpress.com/2011/10/vest1.png&imgrefurl=https://nybyg.wordpress.com/projektet/&h=601&w=829&tbnid=Nvw5-U6YZbclKM:&zoom=1&docid=cshqez1brGmIgM&ei=D5iKVdTqJsmlsgHW8AE&tbm=isch&ved=0CIEBEDMoWjBa
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.anarkitekter.dk/da/92584-Nyopforte-huse&ei=eJCMVcieDYqBywP_mZ2wBA&bvm=bv.96782255,d.bGQ&psig=AFQjCNHsko5P7CkmFoszWjKqoEO7bK0n5Q&ust=1435361721532950
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Illustration 1.7 – Eksemler på frontispice som vil blive muliggjort ved den foreslåede fjernelse 

af krav om at kviste skal være trukket en meter tilbage fra facaden. 

Blandt andet anvendelse af frontispice giver mange typer bygninger mere ”krop og holdning” 

og vil bestemt bidrage til mere varierende arkitektur. Mange arkitekter vil juble over denne 

mulighed og flere arkitektegnede huse vil se dagens lys i området. 

Solrød Strands Grundejerforening har med tilfredshed konstateret de foreslåede ændringer for 

så vidt trempelhøjde og placering af kviste.  

 

BEBYGGELSESPROCENT OG AFTRYK PÅ GRUNDSTYKKE 

Som redegjort for indledningsvis er det Solrød Strands Grundejerforenings opfattelse, at den 

betydeligt mere intensive bebyggelse af såvel beboelse som udhuse/carporte/skur og generelt 

forøgede sten- og flisebelægninger har medført en markant reduktion af mængden af træer og 

grøn beplantning i området.  

Det er foreningens opfattelse, at alle borgere deler ønsket om, at området skal fremstå mest 

muligt grønt og at træer m.m. er med til at give området særpræg. Når der i praksis er fældet 

et betydeligt antal træer og området i dag fremstår mindre domineret af grøn beplantning, så 

skyldes det formentlig næsten hver gang, at boligejeren med beklagelse har måtte fælde 

smukke træer af hensyn til at give sollys til de få kvadratmeter have eller husets vigtigste 

terrasse. Det vil altså sige, at den intensive arealudlægning af grundene i praksis medfører et 

behov for at reducere i mængden af den grønne.  

Der antages således at være sammenhæng mellem hvor stor en del af et grundareals flade af 

kvadratmeter som tillades bebygget, og hvor meget grøn beplantning og træer, der bevares på 

grunden.    

Det er derfor Solrød Strands Grundejerforenings opfattelse at bestemmelser om en 

bebyggelsesprocent, herunder på 30 %, bør kombineres med bestemmelser om et maksimalt 

aftryk på grundarealet.  

Dette vil ikke ændre på antallet af kvadratmeter hus, der kan bygges, men derimod på hvor 

stort en del af et grundareal der kan udlægges til fundament/bebyggelse.  

Hvis en bebyggelsesprocent på 30 kombineres med et maksimalt aftryk på 22 %, vil det i 

praksis medføre, at huse i videre omfang bygges i højden. Dette vil på samme tid være 

understøttet af mere hensigtsmæssige regler om kviste og frontispice jf. ovenfor og samlet 

bidrage til såvel mere varierende arkitektur og give plads til mere dominerende grønne 

omgivelser.  

 



14 
 

Til illustration af konsekvenserne for aftrykket og dermed ikke bebygget grund, som kan 

udlægges med grøn beplantning og træer er det nedenfor i illustration 1.8 vist hvorledes en 

grund på 700 m2 vil være udlagt i tre senarier – nemlig hvor (i) den fulde bebyggelsesprocent 

udnyttes i et plan, (ii) den fulde bebyggelsesprocent udnyttes i halvanden plan og (iii) den 

fulde bebyggelsesprocent udnyttes i to fulde plan. Det bemærkes at for halvanden plan 

antages m2 i den udnyttede 1. sal fast at udgøre 60 % af grundplanet.  

 

 

Illustration 1.8 – Illustration af aftryk på en standard 700 m2  grund ved maksimal udnyttelse 

af en bebyggelsesprocent på 30 for henholdsvis et plan, halvanden plan og to fulde plan.   

Som det fremgår så vil der i situation (i) være 490 m2  have at gøre godt med. Bebyggelsen 

(eksklusive udhuse/carporte/skur) har optaget 210 m2, hvilket i kombination med byggeliner 

og højdegrænseplan m.m. i praksis efterlader meget lidt grund at disponere til grøn 

beplantning og træer.  

I situation (ii) hvor samme antal beboelseskvadratmeter er fordelt på halvandet plan udgør 

havearealet 568,75 m2, hvilket er ca. 20 % mere have. Aftrykket på grunden er 135,25 m2, 

hvilket er 19,32 % af grunden på 700 m2.  

I situation (iii) illustreres bebyggelse af 210 m2 bolig i to fulde plan, hvorefter havearealet på 

samme grund udgør 595 m2 og aftrykket kun 105 m2 eller kun 15 % af grundens areal.  

For en standardgrund på 700 m2 og opefter vil en bestemmelse om maksimalt aftryk på 22 % 

at være passende, idet det vil muliggøre opførelse af et rimeligt størrelse etplanshus (ca. 150 

m2) hvis det særskilt kun ønskes ét plan, men altid mulighed for at bygge indtil 210 m2 i 

halvanden eller to plan.  

Dette vil efter Solrød Strands Grundejerforenings opfattelse fremme en arealudlægning, som 

medfører mere grønt og flere træer, herunder at flere træer undgå fældning ved nybygning. 

Solrød Strands Grundejerforening opfordrer derfor til at der i kombination med en 

bebyggelsesprocent på 30 indføres en bestemmelse om maksimalt aftryk på en grund på 22%.  

Solrød Strands Grundejerforening er ikke enig med Solrød Kommune i, at en mere attraktiv 

arealudlægning er sikret allerede ved gældende regler om befæstningsgrader. I praksis er 

disse regler uoverskuelige at håndhæve mens en bestemmelse om maksimalt aftryk vil kunne 

iagttages i forbindelse en byggetilladelse.  
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Det er muligt at der til en bestemmelse om maksimalt aftryk skal fastsættes nogle undtagelser 

for ud- og ombygninger eller lign. Dette opfordres Solrød Kommune til at overveje og til at 

udarbejde bestemmelser om i lokalplanforslaget inden endelig vedtagelse.  

For så vidt nybygninger på grunde er det lige til og uproblematisk at have og håndhæve en 

bestemmelse om maksimalt aftryk på 22 %. Efter Solrød Strands Grundejerforenings 

opfattelse, vil dette i meget vidt omfang bidrage til den ønskede udvikling af kystområdet mod 

en mindre intensiv arealudlægning, og mulighed for mere grøn beplantning og træer.   

Der henvises i øvrigt til de af Solrød Strands Grundejerforening fremsendte opfattelser og 

opfordringer af 28. juni 2015. 

Såfremt Solrød Kommune har spørgsmål, eller ønsker en uddybende redegørelse, står 

foreningen naturligvis til rådighed.  

 

Solrød Strand 3. december 2015 

Jens Bang Liebst 

Solrød Strands Grundejerforening 


