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Forslag til aflysning af Lokalplan SK.B.2.1 og tilbageførsel af 
areal til landzone 
 
Udvalget for Plan-, Teknik- og Lokaldemokrati har den 13. september 2022 
godkendt forslag til aflysning af lokalplan SK.B.2.1 samt tilbageførsel af 
areal fra byzone til landzone. 
 
Baggrund for aflysning og tilbageførsel til landzone 
Ejeren af ejendommen Skelbyvej 30 i Herlufmagle har anmodet om ophævelse af lokalplanen, 
da der ikke har været interesse for at udnytte lokalplanen til boligformål, bl.a. på grund af de 
terrænmæssige forhold, som vanskeliggør en hensigtsmæssig arealdisponering.  
Arealet ønskes tillige tilbageført til landzone, da arealet er en del af et dyrket areal, som 
grænser til op landzone og i øvrigt ikke planmæssigt ønskes byudviklet jf. kommuneplanens 
rammer og retningslinjer. 
 
Område som aflysningen omfatter 
Aflysningen omfatter en del af matrikel 5l, Skelby By, Skelby. Afgrænsningen af området er vist 
på kortet nedenfor. 
 
Eksisterende forhold 
Lokalplan SK.B.2.1 – Boligområde syd for Skelby giver mulighed for etablering af 
parcelhusbebyggelse på i alt 10 parceller. Området er aldrig udviklet og fremstår i dag som et 
dyrket areal ud mod det åbne land.  
Arealet er overført til byzone i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen samt 
kommuneplanrammen i 2007.  I den seneste kommuneplan 2021 er kommuneplanrammen for 
arealet udtaget, dette er sket på baggrund af en vurdering af udviklingspotentialet for byvækst 
og den overordnede bystruktur.  
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Afgrænsning af areal for aflysning (Lokalplanafgrænsning) 

 
Konsekvens for aflysning af Lokalplan SK.B.2.1 
Efter aflysning af lokalplanen, vil arealet tilbageføres til landzone. Arealet er efterfølgende 
hverken omfattet af en lokalplan eller en kommuneplanramme og vil derfor fremover være 
omfattet af landzonebestemmelserne. 
 
Planloven 
Kommunalbestyrelsen har mulighed for, jf. planlovens § 33, stk. 1, nr. 1 og 2, at ophæve 
byplanvedtægter og lokalplaner for arealer når planlægningen for området ikke længere er 
nødvendig, eller når udvikling forhindres pga. en byplanvedtægt eller lokalplan. § 33, stk. 2 sikre 
at der gennemføres en offentlig høring. 
  
Lokalplan SK.B.2.1 aflyses efter planlovens § 33 stk. 1 nr. 1 ”Kommunalbestyrelsen kan 
beslutte at ophæve… ”Byplanvedtægter og lokalplaner for arealer, der tilbageføres til landzone, 
og lokalplaner for landzonearealer, når en planlægning for området ikke længere er nødvendig”, 
samt § 33, stk. 2 som fastsætter en høringsfrist på mindst 4 uger. 
 
Kommunalbestyrelsen kan jf. planlovens § 45, stk. 2 tilbageføre et areal fra byzone til landzone, 
når arealet grænser op til landzone, og når tilbageførslen er ubetænkelig ud fra et 
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planlægningsmæssigt hensyn. Arealet tilbageføres efter § 45, stk. 2 og stk. 3 som fastsætter en 
høringsfrist på 8 uger.   
 
Offentlig høring i 8 uger 
Når kommunalbestyrelsen har godkendt forslag til aflysningen og tilbageførsel af areal til 
landzone, begynder den offentlige høring. Høringen giver borgerne og andre myndigheder 
mulighed for at komme med bemærkninger, forslag og indsigelser til forslaget. Høringsperioden 
er fra den 19.09.22 – 14.11.2022 og skal sendes til: blivhoert@naestved.dk eller Center for 
Teknik og Miljø, Team Plan og Geodata, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.  
Mærk henvendelsen med: Lokalplan SK.B.2.1 
 
Aflysning af lokalplanen 
Når høringen er slut, vurderer Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, i hvilken udstrækning 
man kan imødekomme eventuelle indsigelser. Herefter kan aflysningen vedtages endeligt og 
arealet kan tilbageføres til landzone. 
  
Klagevejledning 
Den endelig aflysning af planen kan indklages for Planklagenævnet, hvad angår retslige 
spørgsmål. Dvs. om aflysningen er udarbejdet, som det foreskrives i den gældende lovgivning. 
Klagen skal indgives inden for 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse af aflysningen. 
 
Du klager via klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus. Klagen sendes gennem 
klageportalen til den myndighed der har truffet afgørelsen. 
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Når du klager, skal 
du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og 
offentlige myndigheder.  
 
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolen, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder 
efter, at afgørelsen er meddelt.   
 
Miljøvurdering 
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 
(lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27/10/2021) har myndigheder pligt til at miljøvurdere planer og 
programmer, der fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter på 
miljøvurderingslovens Bilag 1 eller 2, og hvor planen vurderes at kunne have en væsentlig 
indvirkning på miljøet. 
Næstved Kommune har i medfør af miljøvurderingslovens § 8 gennemført en vurdering af, om 
planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen er foretaget i et screeningsskema. 
Næstved Kommune har på den baggrund vurderet, at aflysningen af lokalplanen ikke vurderes 
at få væsentlig indvirkning på miljøet, og dermed ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. 
  
 
 
 

mailto:blivhoert@naestved.dk
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/
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Lokalplan SK.B.2.1 er endelig vedtaget af Byrådet. 
 
Lokalplan SK.B.2.1 samt kommuneplantillæg nr. 15 til Susåplan 2000-
2004, er endelig vedtaget af Næstved Byråd den 23.04.2007. 
 
I forbindelse med et pilotprojekt Øresund Bo, er der vedtaget lokalplan 
og kommuneplantillæg for bebyggelsens 1. etape. Planerne giver 
mulighed for parcelhusbebyggelse. 
 
Planen svarer med få justeringer til lokalplanforslag af 21.09.2006. 
 
Lokalplanen træder i kraft ved annonceringen i Næstved-Bladet den 
08.05.2007.  
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LOKALPLAN 
 

 
Næstved Byråd har den 23.04.2007 endeligt vedtaget lokalplan  
SK.B.2.1 for et boligområde syd for Skelby og 
kommuneplantillæg nr. 15 til Susåplan 2000-2004 
 
Baggrund for lokalplanen og kommuneplantillægget: 

I forbindelse med et pilotprojekt Øresund Bo, er der vedtaget lokalplan 
og kommuneplantillæg for bebyggelsens 1. etape. Planerne giver 
mulighed for parcelhusbebyggelse. 
 
Lokalplanen  kan ses: 
På Næstved Kommunes hjemmeside www.naestved.dk > udgivelser > 
lokalplaner > Gældende lokalplaner for delområde Suså og vil være 
fremlagt til gennemsyn på Rådhuset, Bibliotekerne og i BorgerServicecentrene, 
inden for de normale åbningstider.  

 
Retsvirkninger: 
Lokalplanen er nu gældende for udnyttelsen af området, og vil blive 
tinglyst på de berørte ejendomme. 
 
Klagevejledning: 
I henhold til planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan kun retlige spørgsmål 
påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens 
lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke 
klages over planens hensigtsmæssighed. 
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer §16, kan 
kommunens afgørelse om miljøvurdering påklages efter reglerne i 
planloven. 
Klage indgives til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 
København K. Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 
uger fra datoen for denne annonces offentliggørelse. 
 
Hvis De vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, 
skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for denne annonces 
offentliggørelse. 
 
 
NÆSTVED BYRÅD 
 



Lokalplan SK.B.2.1
Boligområde syd for Skelby



Om lokalplaner:

Udarbejdelse af lokalplaner
Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at 
der
udarbejdes lokalplaner.

Der skal udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens 
virkeliggørelse, og inden der gennemføres større anlægs- og byggearbejder.

Offentliggørelse
Når Byrådet har vedtaget forslag til lokalplan, skal det offentliggøres sammen med oplysning om 
indsigelsesfristen, som mindst skal være 8 uger.
Samtidig skal Byrådet give skriftlig meddelelse herom til ejere, lejere og brugere af de ejendomme, 
som omfattes af planen, samt interesserede foreninger, amtsrådet, miljøministeriet og til andre, 
som planen har særlig interesse for.

Når indsigelsesfristen er udløbet, kan Byrådet vedtage planen endeligt. Hvis der rettidigt er 
fremsendt indsigelser, skal disse behandles, og planen evt. med mindre ændringer kan vedtages 
tidligst 4 uger efter indsigelsesfristens udløb. Efter vedtagelsen bekendtgøres planen offentligt, og 
der gives skriftlig meddelelse herom til ejere, foreninger, myndigheder, samt de der har fremsat 
indsigelse.

Indhold
En lokalplan må ikke indeholde bestemmelser, som strider mod kommuneplanen eller mod tillæg til 
kommuneplanen.
Lokalplanen kan f. eks. rumme bestemmelser om overførelse af arealer til byzone eller 
sommerhusområde, om placering og udformning af bebyggelse, bevaring af bygninger og 
landskabstræk, sikring af friarealer og fællesanlæg m.m.

Når en lokalplan omfatter et område, der overføres til byzone eller sommerhusområde, skal den 
indeholde bestemmelser om områdets anvendelse og udstykning, samt om vej- og stiforhold.
Lokalplanen skal ledsages af en beskrivelse af planens formål og dens forhold til kommuneplanen 
og anden planlægning.

Retsvirkninger
Når lokalplanen er vedtaget og bekendtgjort, tinglyses lokalplanen på de ejendomme, der er 
omfattet af
planen.
Det betyder, at der ikke må etableres forhold, der er i strid med planen.
De almindelige bestemmelser i lovgivningen, f.eks. byggelov, planlov, e.t.c. gælder fortsat for de 
forhold, der ikke er optaget bestemmelser om i lokalplanen.

Tekstens opbygning
Lokalplanen er opbygget i 2 hovedafsnit:

1. Lokalplanens redegørelse
2. Lokalplanens bestemmelser

Hovedafsnit 1 beskriver formålet med og indholdet i lokalplanen. Baggrunden for planlægningen 
gennemgås, og der redegøres for lokalplanens forhold til anden planlægning.

Hovedafsnit 2 indeholder de juridiske gældende bestemmelser for områdets bebyggelse og areal 
disponering.

Bagerst findes de juridisk bindende kort.

Udarbejdet af Suså Kommune 
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Lokalplan SK.B.2.1 boligområde syd for Skelby
Målforhold 1:4000 Luftfoto

Lokalplanens afgrænsning



1. REDEGØRELSE

LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Byudvikling af Skelby
Skelby indgår som et blandt flere pilotprojekter i det EU-støttede Øre-Sund-Bo (2004-6), 
som søger at udvikle værktøjer og strategier til at styrke bosætningsattraktiviteten i Øre-
sundsregionens yderområder.

I forbindelse med pilotprojektet blev det besluttet at udarbejde et projekt som grundlag 
for en kommende byudvikling af Skelby. Der blev som led i projektet afholdt møder med 
deltagelse af lokale borgere samt et offentligt borgermøde.

En byudvikling af Skelby er naturlig at søge mod syd, idet landevej nr. 626 Sorø - Næst-
ved mod øst udgør en barriere i byen, og mod nord er arealerne omfattet af kirkeomgi-
velsesfredninger. Således åbner også Regionplan 2005-2017 mulighed for byudvikling 
mod syd indenfor et areal på 3,3 ha.

Lokalplanområde

NÆSTVED KOMMUNE
Lokalplan SK.B.2.1 boligområde syd for Skelby
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I pilotprojektet er der arbejdet med en længere tidshorisont og beskrevet muligheder for 
en sydlig byudvikling inden for ca. 12 ha samt for et mindre areal midt i byen. 

 
Skelby består af omkring 100 ejendomme på 1½ - 2 etager, fortrinsvis med saddeltage. 
Karakteristisk for Skelby er desuden beliggenheden ved Susåen og den fantastiske natur.

Pilotprojektets alternative bebyggelsesforslag består af henholdsvis rækkehuse, parcel-
huse og gårdhavehuse. Bebyggelserne afsluttes med en beplantning, der fungerer som 
en afgrænsning mellem by og land. Et gennemgående stisystem kobles til det eksisteren-
de og forbinder de nye bebyggelser med Skelby. Skolen har ligeledes en central placering 
i forhold til bebyggelserne, den ses som et samlende element og indgår i mange sociale 
sammenhænge. 

Nærværende lokalplan omfatter ca. 2,5 ha af regionplanens 3,3 ha, på oversigtsplanen 
benævnt område 2 a b.

Formål
Denne lokalplan for en parcelhusbebyggelse er en 1. etape af den udvikling der er sat i 
gang med byudviklingsprojekt for Skelby.

Området ligger ud til Næstved Landevej og bebyggelsen vil medvirket til en naturlig af-
runding af det sydlige byområde i Skelby.

Området er vist på kortbilag 1 og omfatter ca. 2.5 ha.

Nedenfor ses en oversigtsplan for pilotprojektets forslag til etapevis boligudbygning i Skel-
by. Planerne er nærmere beskrevet i ”Byudvikling af Skelby – Delrapport for pilotprojekt i 
regi af projekt Øre Sund Bo”, Suså Kommune, april 2006.  

�



Vej- og stiforhold
Området får vejadgang fra Buen henover ejendomme Buen 44.

Det er nødvendigt at erhverve en 10 m bred zone med et samlet areal på ca. 250 m² fra 
denne ejendom for at sikre vejadgang.

Fra Buen snor vejen sig op til et nyt plateau med et boligtorv der giver adgang til 9 af de 
10 boli-ger. Fastlæggelse af vejtraceet og boligplateauet skal ske på baggrund af et detal-
jeret landskabs-projekt og koteringsplan.

Boligvejen udlægges med en bredde på 8 m med et befæstet areal på 5 m og rabatter på 
1,5 m.

Boligvejen indrettes med hastighedsdæmpende foranstaltninger som opholds og lejega-
de med en max hastighed på 15 km/t. Fra boligtorvet etableres en sti med kontakt til de 
kommende boligom-råder mod syd og til skolen.

Områdets anvendelse
Området skal anvendes til en samlet attraktiv parcelhusbebyggelse med i alt 10 parceller. 
Bebyggelse placeres som en fælles enklave på et plateau omkring et lille torv, der giver 
adgang til de enkelte boliger. 

Boligerne skal udføres som klassiske længehuse med en taghældning på 20-25º og dæk-
kes med røde lertegl. De røde tegltage vil medvirke til at placere bebyggelsen markant i 
det kuperede landskab op mod landevejen.

Boligerne skal udføres med facader i røde teglsten der evt. vandskures i lys farve.
Carporte og udhuse skal udføres i en trækonstruktion og dækkes med sorte paptage.
Der må kun etableres en bolig på hver parcel.

Grønne arealer/friarealer
Langs med Næstved Landevej skal der etableres et 10 m bredt afskærmende beplant-
ningsbælte.

Arealet rund om bebyggelsen skal anlægges som fælles friareal og beplantes efter et 
samlet projekt godkendt af kommunen.

Torvet centralt i bebyggelsen fungerer både som adgangsareal og fælles opholdsareal.

FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING

Regionplan 2005-2016
I Regionplan 2005 er medtaget et nyt byvækstareal (benævnt 22f) på 3,3 ha. syd for 
Skelby.
 
I forbindelse med vedtagelse af omhandlede lokalplan overføres ca. 2,5 ha. heraf til by-
zone.

Kommuneplan
Kommuneplanen (Susåplanen Fysisk Planlægning 2000-2004) ændres med endelig vedta-
gelse af Tillæg nr. 15 til kommuneplanen. 
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Med tillæg nr. 15 Udlægges ca. 2,5 ha. syd for Skelby og fastsættes rammebestemmelser 
for lokalplanlægning i området.

Lokalplanen er i overensstemmelse med disse rammebestemmelser. 

Zonestatus
Lokalplanområdet, der er beliggende i landzone, forudsættes overført til byzone med lo-
kalplanens vedtagelse. 

Spildevandsplan
Lokalplanområdet er beliggende indenfor oplandet til Gelsted Renseanlæg, men er ikke 
omfattet af gældende spildevandsplan, hvorfor spildevandsplanen skal revideres for med-
tagelse af det nye opland. 

Detailkloakering i området skal ved byggemodningen udføres som separatsystem. 
Spildevand tilledes de eksisterende ledningssystemer, der via Herlufmagle er tilsluttet Gel-
sted Renseanlæg.

Til etablering af regnvandsledninger kræves udledningstilladelse fra amtet.

Gældende udledningstilladelse for Gelsted Renseanlæg  skal revideres og godkendes af 
Amtet.

Vandforsyning
Lokalplanområdet indgår i det privat vandværk Skelby Vandværk´s forsyningsområde og 
tilsluttes dettes forsyningsnet.

Varmeplan
Området er ikke omfattet af kollektiv opvarmning, el-opvarmning er ikke tilladt. 

Grundvandsbeskyttelse
En del af lokalplanområdet er ligger indenfor en 300 meters beskyttelseszone omkring en 
drikkevandsboring tilhørende Skelby Vandværk.

For at sikre grundvandet mod forurening vil nedsivningsanlæg for overfladevand og spil-
devand ikke blive tilladt i lokalplanområdet.

Jordvarmeanlæg vil ej heller kunne tillades i lokalplanområdet.

På de ubebyggede arealer i lokalplanområdet må ikke anvendes pesticider til ukrudtsbe-
kæmpelse mv. 

Agenda 21 
Byrådet kan give tilladelse til tiltag og forsøg der sigter på øget genbrug, lavere energifor-
brug og ressourceanvendelse, som f.eks. regnvandsopsamling til brug for toiletskyl m.v., 
solenergi, kom-postering af affald m.v., som vil fremme en bæredygtig udvikling og gavne 
miljøet. Byrådet kan stille krav om anvendelse af de på tidspunktet mest miljøvenlige og 
bæredygtige opførelses- og driftsformer.

Byggelov
Byggelovgivningens almindelige bestemmelser om bebyggelsens omfang og placering mv. 
fortrænges kun i den udstrækning der i lokalplanen er optaget præcise bestemmelser om 
det pågældende forhold. 



Landbrugsloven
Landbrugspligten på lokalplanområdet forudsættes ophævet med medtagelse af lokalpla-
nen.

Naturbeskyttelse og fredning
Lokalplanen giver ikke nye muligheder for bebyggelse i strid med bygge- eller beskyttel-
seslinier efter naturbeskyttelsesloven. Der findes ingen af de af naturbeskyttelsesloven 
umiddelbart beskyt-tede naturtyper eller fortidsminder i området.

Lov om miljøvurdering 
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, som trådte i kraft den 21. 
juli 2004, skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages 
at kunne få væsent-lig indvirkning på miljøet.
 
Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser om-
fattet af loven, og disse planer skal derfor ”screenes”, dvs. at der skal gennemføres en 
indledende vurde-ring af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. 

Ud fra screeningen besluttes det, om en plans påvirkning af miljøet har en karakter og et 
omfang, der kræver at der gennemføres en egentlig miljøvurdering. 

Ved revision af eksisterende planer er det som hovedregel kun ændringer af disse, der 
evt. kan kræve en miljøvurdering.

Der er foretaget en screening og Byrådet vurderer, at lokalplanens gennemførelse ikke vil 
få væsentlig indflydelse på miljøet, hvorfor der ikke udarbejdes en særskilt miljøvurdering

Lokalplanens vedtagelse forudsætter:
Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 15.
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I henhold til lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes følgende be-
stemmelser for lokalplanområdet som nævnt i § 2. Til bestemmelserne er knyttet kortbilag 1-3.

2. LOKALPLANENS BESTEMMELSER

§1 Lokalplanens formål.
1.1. Det er lokalplanens formål at:

• Sikre mulighed for opførelse af 10 parcelhuse,
• sikre at bebyggelse opføres efter en samlet bebyggelsesplan for hele området.
• sikre at området får en grøn karakter,
• fastlægge bestemmelser for områdets vej- og stibetjening.

§2 Lokalplanområdets afgrænsning.
2.1. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter del af matr.nr. 5 l af Skel-
by By, Skelby.

§3 Område- og zonestatus
3.1. Området er beliggende i landzone. 

3.2. Med Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen overføres hele området til byzone.

§4 Områdets anvendelse
4.1. Bebyggelsen i området må kun bestå af åben/lav parcelhusbebyggelse.

4.2. På hver ejendom må kun opføres én bolig.

4.3. Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation o.lign til områdets 
forsyning, når anlæggets størrelse, placering og udformning sker under hensyntagen til 
den øvrige bebyggelse.

4.4. Området der er udlagt til boligformål, må ved ibrugtagning ikke belastes med et 
støjniveau over 55 dB (A) fra vejtrafik.

Kan støjniveauet ikke sikres ved afstandsdæmpning, skal der tages særlige støjbeskyttel-
seshensyn ved bebyggelsens udformning jfr. gældende regler p.t. Miljøstyrelsens vejled-
ning nr. 3/1984.

NÆSTVED KOMMUNE
Lokalplan SK.B.2.1 boligområde syd for Skelby
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§5 Udstykning.
5.1. Området må kun udstykkes med Byrådets tilladelse i overensstemmelse med den på 
kortbilag 2 viste udstykningsplan.

5.2. Området må ikke yderligere udstykkes. 

§6 Vej-, sti- og parkeringsforhold.
6.1. Vejadgangen til lokalplanområdet sker ved tilslutning til den eksisterende vej Buen.

6.2. Der skal erhverves et 10 m bredt areal på ca. 250 m² fra ejendommen Buen 44, 
matr. nr. 5 f af Skelby By, Skelby. 

6.3. Boligvejen udlægges med en bredde på 8 m med et befæstet areal på 5m.

6.4. Boligvejen skal udføres som opholds- og legegade med en max hastighed på 15km/t.

6.5. Ved udformning af den endelige udstykningsplan skal der sikres tilstrækkelig passage 
for brandvæsenet, redningskøretøjer, affaldshåndtering.

6.6. Hver parcel skal forsynes med 2 parkeringspladser pr. bolig. Garage eller carport tæl-
ler for 1 plads.

6.7. Langtidsparkering af last-, omnibus-, flytte-, rute- og fragtbiler og lignende, samt 
henstilling af campingvogne, både og lignende er forbudt inden for lokalplanområdets vej-
arealer og grønne områder.

6.8. Der udlægges areal til en 2,5 m bred sti fra torvet mod syd (fremtidigt boligområde).

§7 Bebyggelsens omfang og placering.
7.1. Bebyggelsesprocenten for den enkelte parcel må ikke overstige 25.

7.2. Bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage med en taghældning på 25 - 30º.

§8 Bebyggelsens ydre fremtræden.
8.1 Bebyggelsen skal opføres med saddeltage med røde (ikke glaserede) lertegl.

8.2 Facader skal udføres i røde teglsten, eller teglsten der vandskures i hvid farve.

8.3 Udhuse og carporte skal udføres i lette trækonstruktioner med tage i sort tagpap.

8.4. Skiltning må kun finde sted med Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Reklame-
ring i området tillades ikke.

8.5. Antennemaster må ikke opsættes i området. Antenner må ikke opsættes på tage og 
skor stene. Antenner, der placeres på bygninger, skal anbringes under tagrendehøjde.

§9 Tekniske forhold.
9.1. Belysningsanlæg for veje, stier og pladser skal udføres som parkbelysning og projekt 
herfor godkendes af Byrådet.
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9.2. Al ledningsføring, herunder elledninger til vejbelysning, skal udføres som installatio-
ner i jord.

9.3. Samtlige ejendomme skal ved skel kunne tilsluttes Skelby Antenneforenings anlæg.

9.4. Samtlige ejendomme skal tilsluttes Skelby private Vandværk.

9.5. Parcellerne skal tilsluttes det eksisterende offentlige kloaksystem.

§10 Ubebyggede arealer, beplantning og hegning.
10.1. Hele området skal terrænreguleres efter en samlet koteplan godkendt af Byrådet.

10.2. Langs landevej 626 Sorø - Næstved udlægges areal på 10 m bredt beplantnings-
bælte.

10.3. Det ubebyggede areal ved indkørslen til området skal beplantes efter en samlet 
plan godkendt af Byrådet.

10.4. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordent-
ligt udseende.

10.5. Ubebyggede arealer må ikke anvendes til oplagring af biler, både eller andre gen-
stande og materialer, som ikke er nødvendige for områdets drift eller som indebærer en 
forureningsrisiko.

10.6. Der må ikke anvendes pesticider til ukrudtsbekæmpelse i lokalplanområdet. 

10.7. Området skal i sin helhed i videst muligt omfang gives et naturligt og sammenhæn-
gende grønt præg.

10.8. Hegn mod veje, stier og fællesarealer skal udføres som levende hegn, evt. sup-
pleret med  trådhegn. Med undtagelse af fælleshegn, skal levende hegn plantes på egen 
grund således, at det ved almindelig klipning holdes bag skellinien. 

Hegning i øvrigt i henhold til hegnsloven. 

§11 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse
11.1. Før ny bebyggelse tages i brug, skal de for den pågældende bebyggelse nødvendige 
vej- og parkerings- og opholdsarealer være etableret i overensstemmelse med en af Byrå-
det godkendt plan.

11.2. Før ny bebyggelse tages i brug skal der være etableret beplantningsbælte mod lan-
devej 626 Sorø Næstved (Skelbyvej)

§12 Grundejerforening
12.1. For området etableres grundejerforening, hvortil der er medlemspligt for samtlige 
ejere inden for området.  

12.2. Grundejerforeningen skal forestå vedligeholdelse og drift af de veje, fællesarealer 
og anlæg, der ikke overtages som offentlige.   
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12.3. Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på fællesarealer og fællesanlæg, der 
er beliggende inden for lokalplanområdet, hvis Byrådet finder det hensigtsmæssigt.   

12.4. Grundejerforeningerne skal oprettes senest, når en tredjedel af grundene er solgt 
eller når Byrådet forlanger det.  

12.5. Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Byrådet.

§13 Servitutter
13.1. Ingen af de inden for lokalplanområdet hvilende privatretlige servitutter vil være i 
strid med lokalplanens formål og derfor bortfalde i henhold til Planlovens § 18.

13.2. Måtte nogle af de af servitutterne omhandlede forhold senere vise sig at være til 
hinder for eller vanskeliggøre gennemførelsen af lokalplanens formål, må der forhandles 
med vedkommende påtaleberettigede om ændring af servitutforholdet, eller servitutterne 
må eksproprieres i henhold til Planlovens § 37.

§14 Retsvirkninger
14.1. Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendom-
me der er omfattet af planen, ifølge Planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller an-
vendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

14.2. Lokalplanen regulerer fremtidige forhold, hvorfor den eksisterende lovlige anven-
delse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører således ikke krav om at anlæg m.v., 
der er nævnt i planen, skal etableres.

14.3. Byrådet kan, efter høring i grundejerforeningen,  meddele dispensation til mindre 
væsentlige lempelser, under forudsætning af at det ikke er i strid med lokalplanens for-
mål. 

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en 
ny lokalplan.

14.4. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med lokal-
planen, fortrænges af planen.
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VEDTAGELSESPÅTEGNING

Lokalplanforslag SK.B.�.1 er vedtaget til offentlig fremlæggelse, jvf. Planlovens §�4, 
af Byrådet i Suså Kommune d. �1. september �00�.

Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i perioden 1�.10.�00� - 1�.1�.�00�

I henhold til Planlovens §�� vedtages foranstående lokalplan endeligt.
Næstved Byråd, den ��.04.�00�
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