
Kommuneplan 2017 
 
Kommuneplan 2017 er pt. i høring med høringsfrist 31. august 2017.  
 
Kommuneplanen er en overordnet rammeplanlægning som danner udgangspunkt for lokalplaner 
samt ændringer til samme.  
 
Det er henover foråret kommet SSG for øre, at der blev gjort overvejelser om udvikling af 
Strandvejen, i første omgang nærmere bestemt området mellem rundkørslerne ved Jagtvej og 
Egevej.  
 
SSG har allerede i foråret 2017 været i dialog med Solrød Kommune og er henover sommeren 
blevet opmærksom på at en bygherre har indledt dialog med Solrød Kommune med henblik på et 
omfattende byggeri, som i væsentlig grad overstiger byggemulighederne i henhold til den 
nuværende kommune- og lokalplan.  
 
SSG har følgeligt indgivet et høringssvar som tilkendegiver SSG´s holdning til områdets udvikling 
(området benævnes 316A og dækker grunde ud mod Strandvejen fra Uglevej til Parkvænget).  
 
Vi er opmærksomme på, at mange vejlaugsbestyrelser og grundejere har udvist interesse 
og bekymring for dette.  
 
Herunder er SSG´s høringssvar: 
 

"Ramme 316A - Solrød Bymidte, Strandvejen 

  

Områdets anvendelse  

Ingen kommentarer 

Bebyggelsen 

Det noteres at en række at de grunde de ligger i området har en dybde der stækker et godt stykke 

ind i strandområder. For SSG er det vigtigt at strandområdet opretholder sit naturlige præg og 

karakter af rekreativt område. Dette synes også at være i stil med Solrød Kommunes slogan om 

”Mindre Vestegn – Mere Hornbæk”. Konkret ønsker SSG at komme med følgende input: 

Højde: SSG vurderer som udgangspunkt at det nuværende tilladte med 1 etage med udnyttet 

tagetage giver fin mulighed for at bevare områdets DNA med rimelig balance mellem bygninger og 

natur. Samtidig er der fra SSG en forståelse for og et ønske om at medvirke til at udvikle særligt 

området mellem rundkørslerne Jagtvej og Egevej, hvorfor der evt kan åbnes for en 

beskeden/forsigtig lempelse under de rette konkrete omstændigheder. Tagterasser bør ikke komme 

på tale 



 Omfang af byggeri: Der bør overvejes en byggelinie, således at byggeri foran denne byggelinie (ud 

mod strandvejen) kan ske som sammenhængende byggeri. Dog bør der fastlæges maksimal grænser 

for hvor lange bygninger mod Strandvejen kan være (=undgå for meget Vestegn).  

 Bag byggelinien (mod stranden) må der ikke anlægges massivt byggeri, rækkehuse og store 

parkeringsarealer. Byggeri bag byggelinien bør overholde regler i lokalplan 316.4 (dvs villaer) 

 Æstetik: Der bør stilles krav om at byggeri bør foretages i kvalitetsmaterialer. Byggestil fra 

Strandkirken bør danne udgangspunkt og gerne med krav om delvis organiske materialer , f.eks. 

træbeklædning. Om muligt også med vedligeholdelseskrav som sikrer ”Mindre Vestegn . More 

Hornbæk”. Som led i det æstetiske bør også tænkes på områdets DNA som strand og naturområde 

med rigelig plads til natur/grønt. I området mellem rundkørslerne Jagtvej og Egevej bør det i 

udformning af rammevilkårene overvejes hvilket indtryk man får hvis man står ved udmundingen af 

Centertorvet og kigger mod strandsiden. Her anbefaler SSG at man har rammevilkår der sikrer at 

indtrykket giver den rigtige balance mellem bygninger og natur. 

Maksimal bebyggelsesprocent 

En bebyggelsesprocent på 40% som er den nugældende er højere end det der er tilladt i lokalplan 

316.4. Samlet set kan dette være fornuftigt og SSG supporterer fastholdelse af den byggeprocent. 

 For matrikler hvor der etableres byggelinier som ovenfor anbefalet bør følgende iagttages: 

       For den del af grunden der ligger bag byggelinien (mod stranden) skal byggeprocent på 
30% overholdes. 

       For den del der ligger foran byggelinien (mod Strandvejen) kan evt kompenseres med en 
lidt højere byggeprocent 

Opholds- og friarealer 

SSG ønsker ikke at omdanne strandområdet til omfattende parkeringsareal. For at kunne opnå 

dette, incl at lave nybyggeri uden unødige gener og samtidig opretholde de krav om p-plader der er 

angivet i kommuneplanen for 316A, så sætter dette en naturlig grænse for hvor mange lejemål der 

kan etableres i byggeriet foran den foreslåede byggelinie (mod Strandvejen)  

Øvrige bestemmelser 

Der kan i 316A ikke tillades dagligvarebutikker. Der kan tillades cafe, restaurent, mindre 

detailhandelsbutikker, liberalt erhverv etc., men mindre end de 500 m2 pr stk som angivet i 

nuværende plan."  


