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Dette forslag til lokalplan er sendt i høring fra den 24.
februar 2017 til den 26. april 2017. Forslaget er offent-
liggjort på kommunens hjemmeside www.hoering.
vordingborg.dk, og du kan sende bemærkninger til for-
slaget inden offentlighedsperiodens udløb den 24. april
2017. Bemærkninger eller insigelser sendes til:
tekpost@vordingborg.dk eller Vordingborg Kommune,
Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vor-
dingborg.

Forslagets retsvirkninger
Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Kom-
munalbestyrelsen, må ejendomme, der er omfattet af 
forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe 
indholdet af den endelige plan. Der gælder et midlerti-
digt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af 
anvendelse. Den eksisterende, lovlige anvendelse af 
ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggø-
relsen af lokalplanforslaget til Kommunalbestyrelsen har 
offentliggjort den endelige lokalplan, dog maksimalt et 
år efter datoen for forslagets offentliggørelse.
Når fristen for fremsættelse af indsigelser til lokalplan-
forslaget er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen efter 
nærmere fastsatte regler give tilladelse til, at ejendom-
me, der er omfattet af planen, kan bebygges eller i 
øvrigt udnyttes i overensstemmelse med forslaget.

Miljøvurdering
Planen har gennemgået screening ifølge lov om miljø-
vurdering af planer og programmer. Screeningen har 
vist, at lokalplanen ikke betyder en væsentlig virkning 
på miljøet. Lokalplanen skal derfor ikke gennemgå en 
miljøvurdering

Retlige spørgsmål i forbindelse med Vordingborg 
Kommunes afgørelse om miljøvurdering kan påklages 
til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen www.
borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem 
Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgø-
relsen. Når du klager, skal du betale et gebyr (pt. 900 
kr. for privatpersoner og 1800 kr. for organisationer og 
virksomheder). Du betaler gebyret med betalingskort i 
Klageportalen.

Klagefristen er den 22. marts 2017 kl. 23:59 (4 uger 
efter offentliggørelsen på kommunens hjemmeside). 

Som udgangspunkt afvises klager, der fremsendes 
uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive 
fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende 
en begrundet anmodning til den myndighed, der har 
truffet afgørelse i sagen. Anmodningen videresendes 
til Planklagenævnet, som afgør hvorvidt anmodningen 
kan imødekommes.

Om Kommune- og Lokalplaner
Kommuneplanen er den overordnede plan, som in-
deholder overordnede målsætninger for kommunens 
udvikling samt overordnede rammer for arealanvendel-
sen, dvs. hvor der kan være boliger, erhverv, butikker, 
skoler m.v.

En lokalplan indeholder mere detaljerede retningslinjer 
for anvendelsen af bebyggelse og af ubebyggede are-
aler, herunder bebyggelsesregulerende bestemmelser, 
for delområder af kommunen. Lokalplanen skal være i 
overensstemmelse med kommuneplanen.

En lokalplan består af to dele: 
1) En redegørelse, der beskriver baggrunden og forud-
sætningerne for lokalplanen samt indeholder redegø-
relse for planens virkninger på miljøet. 
2) Selve bestemmelserne, der har bindende retsvirk-
ning for ejere af ejendomme, der er omfattet af planen.

Politisk behandling
Kommunalbestyrelsen
(Igangsat)

22. september 2016

Offentlighedsperiode 24. februar 2017 -
26. april 2017

Offentlig bekendtgørelse
 

Forsidebillede:
Ndr. Vindingevej set fra Næstvedvej    
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Lokalplanens beliggenhed

Lokalplanområdet ligger i landsbyen Neder Vindinge, 
vest for landsbyen Kastrup, syd for Sct. Clemensvej, 
øst for Næstvedvej og vest for jernbanen. Området an-
vendes i dag som landbrugsjord.  

Lokalplanens baggrund og formål
Lokalplanens overordnede formål er at muliggøre 
etablering af forlængelse af Ndr. Vindingevej så der 
skabes sammenhæng til den østlige del af Sct. Clem-
ensvej. I den forbindelse muliggøres etablering af nød-
vendige skråninger omkring den nye vejforbindelse. 

Etablering af Ndr. Vindingevej frem mod Sct. Clemens 
vej har været planlagt siden 1978, hvor der blev udar-
bejdet lokalplan for bebyggelsen i Troldeparken. Lokal-
planen fastlægger desuden at lokalplanens arealer kan 
eksproprieres, hvis det bliver nødvendigt, for at kunne 
anlægge henholdsvis den nye del af Ndr. Vindingevej 
og den nye jernbanebro.
I forbindelse med det nye vejanlæg, sikrer lokalplanen 
fastholdelse af den eksisterende stiforbindelse langs 
jernbanens vestlige side til den sydlige del af Neder 
Vindinge og til stiunderføring mod Kastrup. 

Masterplan fra Kommuneplan 1982-1992, Kastrup – Neder Vin-
dinge. Forlængelsen af Ndr. Vindingevej er markeret med cirkel.
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Baggrunden for lokalplanen
I forbindelse med etablering af den nye Femern Bælt 
forbindelse, har forligskredsen i Folketinget besluttet, 
at Ringsted-Femern Banen skal opgraderes og elektri-
ficeres. Dette medfører at en lang række vejbærende 
broer på strækningen ombygges og hæves, herunder 
vejbroen ved Sct. Clemensvej. Opgraderingen af banen 
forventes afsluttet i 2021. Herefter bliver strækningen 
elektrificeret frem til 2024.

Lokalplanens indhold
Det nye vejanlæg er ca. 700 meter langt og vil skabe 
forbindelse fra Ndr. Vindingevej, som er en sidevej til 
Næstvedvej, til den østlige side af Sct. Clemensvej, 
som løber gennem landsbyen Kastrup. Derudover vil 
der fra den nye del af Ndr. Vindingevej blive etableret 
en sidevej på ca. 100 meter til den vestlige del af Sct. 
Clemensvej, som løber gennem den nordlige del af 
Neder Vindinge. Banedanmark vil anlægge en ny vej-
bro over jernbanen ved Sct. Clemensvej, og det er i den 
forbindelse, at Ndr. Vindingevej skal forlænges frem til 
broen. Omlægningen af vejen vil bidrage til en mindre 

trafikbelastning på den vestlige del af Sct. Clemensvej, 
hvor der ligger en skole, institution og et boligkvarter.  

Den eksisterende cykel- og gangstisforbindelse mellem 
den nordlige og sydlige del af Neder Vindinge, langs jern-
banens vestlige side til Sct. Clemensvej bibeholdes. Der 
hvor stien møder den nye del af Ndr. Vindingevej, føres 
den under vejen, og videre op til Sct. Clemens vej til den 
nordlige del af Ndr. Vindinges bebyggelse. 

For at Ndr. Vindingevej kan gå henover jernbanen, skal 
den nye vejdel hæves i forhold til det eksisterende ter-
ræn. Mellem det eksisterende terræn og vejen muliggør 
lokalplanen anlæg af skråninger, der kan beplantes med 
græs og/eller træer. Vejanlægget med skråninger vil på 
det bredeste sted, omkring jernbanen, være ca. 50 meter 
bredt og ca. 8 meter højt . 

Ekspropriation
Kommunalbestyrelsen kan i henhold til planlovens §47 
ekspropriere de arealer, der fuldt ligger inden for lokalpla-
nafgrænsningen, hvis ekspropriationen har væsentlig be-
tydning for virkeliggørelsen af lokalplanen.

Udsigt fra jernbanebroen mod Ndr. Vindingevej. Den nye vej vil løbe ca. ved hjulsporene i marken.
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Kommuneplan 2013-2025 
Retningslinjer 
Kommunalbestyrelsen vil arbejde for at etablere højhas-
tighedsforbindelse for tog i eksisterende eller nyt tracé. 
Kommunens centrale placering i Femern Bæltregionen, 
og den øgede tilgængelighed til hovedstadsområdet 
og det tyske marked, skal udnyttes til at skabe vækst 
og velfærd gennem kompetenceudvikling, netværk og 
samarbejde indenfor kultur, uddannelse, erhvervsud-
vikling og turisme. Der skal sikres god tilgængelighed 
med kollektiv trafik fra kommunens to jernbanestationer 
i Vordingborg by og i Lundby. Den gode sammenhæng 
i infrastrukturen imellem bus og tog, samt i tilgænge-
ligheden til Hovedstadsområdet, skal understøtte ud-
viklingen af bysamfundet og arbejdspladserne omkring 
Vordingborg by og Lundby. 

Jernbanestrækningen er udpeget i kommuneplanens 
retningslinjer hvor der gælder, at placering og udformn-
ing af nye trafikanlæg skal ske under hensyn til det om-
givende miljø, herunder landskabelige værdier, økolo-
giske forbindelser mv. I forbindelse med den forventede 

Lokalplanens forhold til anden planlægning

Rammekort fra Vordingborg Kommuneplan 2013 

00001:1 :dlohroflåM7102-10-03 :otaD

0    500 m

elektrificering af jernbanen kan der ske udlæg af arealer til 
forbedring af trafikforholdene ved. bl.a., overførsel v. Sct. 
Clemensvej. 
Lokalplanen vurderes således at være i overensstem-
melse med kommuneplanens retningslinjer.

Rammeområder
Lokalplanområdet er omfattet af flere forskellige ram-
meområder som er udpeget i Vordingborg Kommuneplan 
2013, På kortet ovenfor er boligområder vist med orange 
farve, områder til offentlige formål (skole og idrætshal) 
med gul farve, rekreative formål lys grøn og åbent land 
område med olivengrøn farve. Se mere på:
http://vordingborg.dk/kommuneplanen/lokalomraader/
kastrup-neder-vindinge/

Kommuneplantillæg
I forbindelse med lokalplanen udarbejdes et kommune-
plantillæg som udlægger arealerne i lokalplanen, sam-
men med areal til Gammelsøvejs forlængelse til byformål. 
Kommuneplantillægget er udsendt i høring sammen med 
forslaget til lokalplanen. 
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Kystnærhedszone
Den vestlige del af lokalplanområdet ligger i kystnærhed-
szone, der er en zone ca. 3km fra kysten. I zonen skal 
kommunens planlægning tage særlige hensyn til natur 
og landskab, hensigten er at bevare kysterne åbne og 
fri for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af 

Kystnærhedszonen - markeret med gul linje

0    2000 m
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at ligge ved kysten. Imellem kysten og lokalplanområdet 
ligger Ndr. Vindinge og det nye vejanlæg vil derfor ikke 
kunne ses fra kysten. Vejanlægget vil heller ikke ændre på 
Ndr. Vindinges profil. Det vurderes derfor, at oplevelsen af 
kystområdet ikke vil blive påvirket af lokalplanen.

Lokalplaner
En mindre vestlig del af lokalplanområdet er omfattet 
af lokalplan nr. B.311.1 “Et nyt boligområde i Neder 
Vindinge, syd for Kærvej, øst for Næstvedvej” fra 1978 
som har til formål at fastlægge områdets fremtidige an-
vendelse til boligformål, lokalcenter med mulighed for 
opførelse af butikker, grønne områder og fastlægge 
placering af veje og stier. 

Arealer øst for jernbanen er omfattet af lokalplan nr. B - 
307.1 “Et boligområde syd for Sct. Clemensvej i Kastrup” 
fra 1990 fastlægger områdets anvendelse til boligformål, 
friarealer i forbindelse med bebyggelserne, placering af 
veje, stier og parkeringspladser, samt sikre etablering af 
en støjvold mellem boligbebyggelsen og jernbanen. 

0    500 m

00001:1 :dlohroflåM7102-20-41 :otaD

Lokalplaner i området
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Vejlovgivning
Lokalplanen udlægger området til vejformål, selve an-
lægget af vejen forudsætter godkendelse fra færdsel-
spoliti og kommunen som vejmyndighed. 

Anlæg af veje, broer, stier mv. skal ske efter vejlov-
givningens regler herom. Nedlæggelse af veje skal 
ligeledes ske iht. reglerne i vejlovgivningen. 

Museumslov
I forbindelse med evt. større gravearbejde anbefales 
ejer eller bygherre, at indhente en udtalelse hos Muse-
um Sydøstdanmark før der graves, jf. museumslovens 
§25. Hvis ejer eller bygherre kontakter museet i god tid 
inden anlægsstart, mindskes risikoen for standsning 
og fordyrende stop af anlægsarbejdet samt udgifter til 
arkæologiske undersøgelser, jf. museumslovens §27.

Naturbeskyttelse
Beskyttede søer og vandløb
Nord for området ligger der et mindre vandhul, omfattet af  
naturbeskyttelsesloven §3. Hvis anlægget af vejen berør-
er dette vandhul forudsætter det  godkendelse i henhold 
til naturbeskyttelsesloven eventuelt med krav om anlæg 
af erstatningsvandhul.

I skråningerne langs jernbanen og på den eksisterende 
vejdæmning er der registreret forekomst af markfirben. 
Markfirbenet er beskyttet af EF-habitatdirektivet. Det be-
tyder, at der inden anlæg af vejen skal tages hensyn til 
dette levested. 

Kirker og kirkegårde
Den østlige del af lokalplanområdet ligge inden for kirke-
byggelinjen omkring Kastrup Kirke.

Efter naturbeskyttelseslovens §19 er det inden for 300 
meter fra en kirke forbudt at opføre bebyggelse, som er 

0    500 m

00001:1 :dlohroflåM7102-10-03 :otaD

Beskyttede søer - markeret med blå ring - - Kirkebyggelinje - markeret med brun skravering
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12/1/2017 RingstedFemern banen

http://banedanmark.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c2cd9f9e0dca4e1dad7066d616c3bb5e 1/1

200m

 Find adresse eller sted

6102486 683743 Meter

+
–

Ringsted-Femern banen Projektet Banedanmark

0    200 m
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over 8,5 meter højt. Der gives med lokalplanen ikke mu-
lighed for bebyggelse af den karakter. 

Grundvand
Området er udpeget som område med særlige drikke-
vandsinteresser (markeret med mørk blå).

Jordforurening
Der er ikke kortlagt jordforurening i lokalplanområdet.

Afledning af overfladevand
Afledning af overfladevand forudsætter spildevandstil-
ladelse. En del af området er separatkloakeret og en 
del er i den gældende spildevandsplan planlagt sepa-
ratkloakeret.

I henhold til vandløbsloven skal fundne dræn reetableres 
eller omlægges. Det kræver en udledningstilladelse at 
koble vejafvanding til eksisterende dræn.  

Støj
For den nye jernbaneforbindelse Ringsted – Femern 
forbindelsen, er der udført beregninger af den fremti-
dige støjbelastning.  Støjniveauerne fremgår af neden-
stående støjkort . 

Den nye vejforbindelse vil medføre øget støj i lokalpla-
nområdet pga. den øgede trafik. Til gengæld vil den 

nye vejforbindelse aflaste trafikken på Sct. Clemensvej 
og dermed formentlig nedsætte støjen her . 

Hvis  lokalplanområdets tilgrænsende områder bebygges 
skal det sikres, at områderne ikke udlægges til støjfølsom 
anvendelse uden at det kan sikres, at miljøstyrelsens ve-
jledende grænseværdier for støj kan overholdes.  

Miljøvurdering
Lokalplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer 
og programmer, da den fastlægger rammerne for fremti-
dige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lov-
ens bilag 4. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen 
er der udarbejdet en miljøscreening, der viser at planen 
ikke har væsentlige miljøpåvirkninger og derfor ikke skal 
miljøvurderes. Se også s. 2.

Støjkort over Ringsted - Femern forbindelsen. 
Kilde: Banedanmark

Støjkortet viser forholdene efter etablering af tunnelen under Femern Bælt. 

Grænseværdien for støj i forhold til boliger er 64 dB(A), den omtrentlige 
grænse er illustreret med gul farve.
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Se bilag 1 og 2 side 14 og 15.

Lokalplanområdet dækker arealerne udenfor jer-
banearealet. Jernbaneterrænnet med spor er ikke 
omfattet af lokalplanen, alene broen over jernba-
nen er omfattet.

§ 1 Lokalplanens formål 

Det er lokalplanens formål:
 
at sikre at der udlægges det nødvendige areal til 
etablering af ny vejforbindelse fra Ndr. Vindingevej 
til Sct. Clemensvej, henover jernbanen, herunder 
broanlæg, tunnel, vejskråninger samt andre ve-
jtekniske anlæg.  

at sikre stiforbindelse fra Neder Vindinge til Sct. 
Clemensvej langs den vestlige side af jernbanen 
med en underføring under den nye vej. 

§ 2 Område og zonestatus

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på
Kortbilag 1 - og omfatter matriklerne
6a, 6æ, 7000b, 7000g Neder Vindinge by, Kastrup 
og 7000d, 6ca, 7f Kastrup by, Kastrup samt
alle matrikler, der efter lokalplanens vedtagelse
udstykkes fra ovennævnte ejendomme.

2.2 Området ligger i landzone og overføres 
med vedtagelse af lokalplanen til byzone. 
 

§ 3 Områdets anvendelse

3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til 
offentlige formål i form af veje og stier med til-
hørende bro- og tunnelkonstruktioner, skråning-
sanlæg, afvandingsanlæg, rabatter, støjafskærmn-
ing, beplantning, belysning samt andre vejtekniske 
anlæg.

3.2 Inden for området må endvidere etableres 
serviceadgang samt teknikhuse o.l. tekniske an-
læg, der er nødvendige for drift og vedligeholdes 
af Ndr. Vindingevej. 
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Nye vej- og stiforbindelser skal udformes iht. 
vejreglernes bestemmelser og anbefalinger, 
herunder også i forhold til hældning for at sikre 
optimal funktion og benyttelse.  

Markfirbenet er beskyttet af EF-habitatdirektivet. 
Det betyder, at der inden anlæg af vejen skal tag-
es hensyn til dette levested. 

§ 4 Vej- og stiforhold
4.1 Der udlægges areal til det samlede nye 
vejanlæg i forlængelse med Ndr. Vindingevej henover 
jernbanen til Sct. Clemensvej med en sidevej til Sct. 
Clemensvej, på den vestlige side af jernbanen, med 
en udstrækning i princippet som vist på Kortbilag 2 - 
Arealanvendelseskort. 
 
4.2  Inden for det viste vejudlæg kan der ske 
etablering af en to sporet vej med en samlet bredde 
på minimum 7 meter, ensrettet cykelsti på begge 
sider af vejen, hver på minimum 1,5 meter samt 
græsrabatter. 

4.3 I forbindelse med den nye forlængelse af Ndr. 
Vindingevej kan der, henover jernbanen, etableres en 
vejbro mellem Ndr. Vindingevej og Sct. Clemensvej.
 
4.4 I relation til forlængelse af Ndr. Vindingevej 
skal der etableres en forbindelse til den eksisterende 
sti langs jernbanens vestlige side.
  
4.5 Cykelstier, der etableres inden for vejprofilet
af Ndr. Vindingevej, skal være i niveau med vejen.
Ved naturlige fodgængerkrydsninger anlægges stier
og fortove med 0 cm kantstenslysning og med maks.
1:10 fald på sti/fortov ved krydsningsmuligheden.

 
 § 5 Ubebyggede arealer
5.1 Vejanlæggets ubefæstede flader herunder 
rabatter, grøfter o.l. skal beplantes med græs og må 
suppleres med træer.

5.2 Der må foretages de nødvendige terrænreg-
uleringer i forbindelse med anlæg og tilslutning af 
vejanlægget.

5.3 Skråninger i forbindelse med vejanlægget 
skal udformes med en hældning på 1 på 2.
 
5.4 Skråninger i forbindelse med vejanlægget 
skal beplantes med græs og/eller enkeltstående 
træer. I skråningerne er der registreret forekomst af 
markfirben.

5.5 Støttemure i forbindelse med vejanlægget 
skal beplantes med klatregrønt eller lignende.

§ 6 Udstykning
6.1 Lokalplanområdet kan udskilles som ét eller 
flere vejlitra.
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§ 7 Tekniske anlæg
7.1 Inden for lokalplanområdet kan der i nød-
vendigt omfang opføres mindre teknikbygninger, 
teknikskabe o.l., når det bebyggede areal ikke 
overstiger 10 m² og højde ikke overstiger 3 meter. 
Teknikbygninger o.l. skal placeres og udformes 
under hensyntagen til vejanlægget og de natur-
prægede omgivelser. 

7.2 Der må ikke opsættes antenner, mobilmas-
ter o.l. inden for området, som ikke er nødvendige 
for driften af vejanlægget.

7.3 I forbindelse med vejanlægget må der 
etableres signalanlæg samt nødvendig belysning, 
master og skiltning. Signalanlæg, belysning og 
master kan etableres med en højde på op til 8,5 
meter. Dog kan master etableres med en højde på 
op til 12 meter, når det er nødvendigt for skiltning og 
belysning m.m. i vejkryds.

7.4 Vejbelysning skal rettes nedad mod vejen  
Ingen belysning i området må være til gene for trafi-
kanter eller naboer.

7.5 Inventar og anlæg skal udformes så om-
rådet opleves som sammenhængende med tilstø-
dende vejanlæg. 

§ 8 Forudsætning for ibrugtagning af 
ny bebyggelse
8.1 Vejanlægget som må ikke tages i brug før:

• At der er etableret stiforbindelse under vejan-
lægget mellem Neder Vindinge og Sct. Clemensvej 
på den vestlige side af jernbanen. 

§ 9 Aflysning af planer og servitutter
9.1 Med den endelige vedtagelse og offentlige 
bekendtgørelse af lokalplanen ophæves gældende 
lokalplan nr. B.311.1 “Et nyt boligområde i Neder 
Vindinge, syd for Kærvej, øst for Næstvedvej” 
og nr. B - 307.1 “Et boligområder syd for Sct. 
Clemensvej i Kastrup” for de områder, som er 
omfattet af nærværende lokalplan. 
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