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Redegørelse

Kommuneplantillæg nr. 3

HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?
Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for Stevns Kommunes
udvikling, såvel i byerne som i det åbne land.

Kommuneplanen for Stevns Kommune revideres hvert fjerde år. Hvis der i den
mellemliggende periode ønskes ændringer i kommuneplanen, skal der udarbejdes et
kommuneplantillæg.

Forslaget til kommuneplantillægget offentliggøres og sendes i offentlig høring i 8 uger i
perioden fra den 6. september til 1. november 2022.

 

Redegørelse
Formål

Formålet med Tillæg nr. 3 til Stevns Kommuneplan 2021 er at udlægge to nye rammeområder 7C2
og 7R1 samt udvide det eksisterende centerområde, Rammeområde 7C1. Rammeområde 7C2
udlægges til butiksformål og Rammeområde 7R1 udlægges til regnvandsbassin og/eller
beplantning. Rammeområde 7C1 udvides med matr.nr. 39c og 24 c, Strøby By, Strøby. De to
ejendomme, som ligger på Strøby Bygade 2 og 4 overgår dermed fra Rammeområde 7B1 til 7C1.
Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og den
igangværende lokalplanlægning for opførelse af en dagligvarebutik i den nordlige del af Strøby.
Derudover skal kommuneplantillægget give mulighed for at der kan etableres et regnvandsbassin til
håndtering af regnvand indenfor området.

Sideløbende med udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg nr. 3 udarbejdes forslag til
Lokalplan 206 for dagligvarebutik i Strøby.

Indhold

Rammeområde 7.C.2 omfatter et areal på ca. 9.100 m2 som inddrages til byudvikling og udlægges
til centerområde, medens den specifikke anvendelse fastsættes til butiksformål i form af en

enkeltstående butik. Der kan i alt etableres en butik på 1200 m2 og den maksimale
bebyggelsesprocent indenfor området fastsættes til 30. Bebyggelse kan opføres i 1 etage med en
maksimal højde på 8,5 meter. Der fastsættes bestemmelse om, at der ved lokalplanlægning skal
sikres, at bebyggelse tilpasses det omkringliggende landskab og bebyggelse, herunder at sikre kig
til Tryggevælde Ådal. Der stilles ligeledes krav om at der etableres spredt beplantning som
overgang mellem bygning og det åbne land ned mod ådalen, ligesom farvevalg og belysning skal
tage hensyn til placeringer ud til Tryggevælde Ådal. Der stilles krav om at der etableres en
stiforbindelse fra området mod Strøby, ligesom der stilles krav om at området skal fremstå som en
grøn indgang til byen, ligesom bebyggelse arkitektonisk skal tilpasse sig den omkringliggende
bebyggelses. Området overgår til byzone ved lokalplanlægning.
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Rammeområde 7.R.1 omfatter et areal på ca. 2.750 m2 og udlægges til rekreativt område, medens
den specifikke anvendelse fastsættes til regnvandshåndtering. Der fastsættes bestemmelser om, at
anlæg til regnvandshåndtering etableres i form af et vådområde. Der fastsættes ligeledes
bestemmelser om, at der for at sikre udsynet ud over Tryggevælde Ådal ikke må etableres høj
beplantning. Området skal fastholdes i landzone ved lokalplanlægning.

 

Rammeområde 7C1 udvides med matr.nr. 39c og 24 c, Strøby By, Strøby for at sikre et
sammenhængende centerområde i Strøby. De to ejendomme, som ligger på henholdsvis Strøby
Bygade 2 og 4 overgår fra Rammeområde 7B1, som er udlagt til boligområde til 7C1, som er udlagt

til centerområde. Området er på ca. 2.600 m2.

Formål

Formålet med Tillæg nr. 3 til Stevns Kommuneplan 2021 er at udlægge to nye rammeområder 7C2
og 7R1 samt udvide det eksisterende centerområde, Rammeområde 7C1. Rammeområde 7C2
udlægges til butiksformål og Rammeområde 7R1 udlægges til regnvandsbassin og/eller
beplantning. Rammeområde 7C1 udvides med matr.nr. 39c og 24 c, Strøby By, Strøby. De to
ejendomme, som ligger på Strøby Bygade 2 og 4 overgår dermed fra Rammeområde 7B1 til 7C1.
Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og den
igangværende lokalplanlægning for opførelse af en dagligvarebutik i den nordlige del af Strøby.
Derudover skal kommuneplantillægget give mulighed for at der kan etableres et regnvandsbassin til
håndtering af regnvand indenfor området.

Sideløbende med udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg nr. 3 udarbejdes forslag til
Lokalplan 206 for dagligvarebutik i Strøby.

Indhold

Rammeområde 7.C.2 omfatter et areal på ca. 9.100 m2 som inddrages til byudvikling og udlægges
til centerområde, medens den specifikke anvendelse fastsættes til butiksformål i form af en

enkeltstående butik. Der kan i alt etableres en butik på 1200 m2 og den maksimale
bebyggelsesprocent indenfor området fastsættes til 30. Bebyggelse kan opføres i 1 etage med en
maksimal højde på 8,5 meter. Der fastsættes bestemmelse om, at der ved lokalplanlægning skal
sikres, at bebyggelse tilpasses det omkringliggende landskab og bebyggelse, herunder at sikre kig
til Tryggevælde Ådal. Der stilles ligeledes krav om at der etableres spredt beplantning som
overgang mellem bygning og det åbne land ned mod ådalen, ligesom farvevalg og belysning skal
tage hensyn til placeringer ud til Tryggevælde Ådal. Der stilles krav om at der etableres en
stiforbindelse fra området mod Strøby, ligesom der stilles krav om at området skal fremstå som en
grøn indgang til byen, ligesom bebyggelse arkitektonisk skal tilpasse sig den omkringliggende
bebyggelses. Området overgår til byzone ved lokalplanlægning.

Rammeområde 7.R.1 omfatter et areal på ca. 2.750 m2 og udlægges til rekreativt område, medens
den specifikke anvendelse fastsættes til regnvandshåndtering. Der fastsættes bestemmelser om, at
anlæg til regnvandshåndtering etableres i form af et vådområde. Der fastsættes ligeledes
bestemmelser om, at der for at sikre udsynet ud over Tryggevælde Ådal ikke må etableres høj
beplantning. Området skal fastholdes i landzone ved lokalplanlægning.

 

Rammeområde 7C1 udvides med matr.nr. 39c og 24 c, Strøby By, Strøby for at sikre et
sammenhængende centerområde i Strøby. De to ejendomme, som ligger på henholdsvis Strøby
Bygade 2 og 4 overgår fra Rammeområde 7B1, som er udlagt til boligområde til 7C1, som er udlagt

til centerområde. Området er på ca. 2.600 m2.
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Indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen

Kommuneplantillægget er omfattet af reglerne om forudgående høring efter planlovens § 23. Der er
derfor foretaget en indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen i perioden 23. marts til 20. april
2022. Der er indkommet et høringssvar fra Miljøstyrelsen. Høringssvaret henviser til, at det berørte
område er udlagt som nitratfølsomt indvindingsområde, særlige drikkevandsinteresser, værdifuldt
geologisk område, større sammenhængende landskab, bevaringsværdigt landskab og indenfor 600
meter af et natura 2000-område, samt henvises til evt. Bilag IV arter. Det planlagte kan derfor kan
være i konflikt med nationale interesser. Miljøstyrelsen forventer på den baggrund, at ovennævnte
forhold bliver behandlet i kommunens videre planproces.

                            

FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Fingerplan 2019

Stevns Kommune er omfattet af Fingerplan 2019 - det øvrige hovedstadsområde, som sætter de
overordnede rammer for kommunens fysiske planlægning i hovedstadsområdets 34 kommuner,
herunder Stevns Kommune. Der kan i det øvrige hovedstadsområde udlægges nye arealer til
byzone, når udbygningen har lokal karakter, og følger rækkefølgeplanlægningen i den enkelte
kommune. Ny byudvikling skal bidrage til, at der skabes sammenhæng i de eksisterende
byområder, samt bidrage til at fastholde en skarp grænse mellem land og by.

Der vurderes at ændring af rammeafgrænsning udgør en afrunding af eksisterende
landsbysamfund (Strøby er en landsby i byzone), og derfor er i overensstemmelse med Fingerplan
2019.

Området er ikke omfattet af arealudpegninger i fingerplanen. Kommuneplantillægget vurderes
ligeledes ikke at påvirke målsætninger efter Fingerplan 2019.

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med Fingerplanen.

Kystnærhedszonen

Rammeområde 7C2 ligger indenfor kystnærhedszonen, hvor der jf. Planloven §5b kun må
planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel
begrundelse for kystnær lokalisering.

Arealet der inddrages til en ny dagligvarebutik er beliggende ca. 2 km fra kysten. Langs kysten, ved
Strøby Ladeplads er et eksisterende bebygget sommerhusområde. Imellem kysten og planområdet
er det højeste punkt ca. 14 meter over havet. Planområdet er beliggende ca. 9 meter over havet.
Området opleves både fysisk og landskabeligt som adskilt fra kysten og bebyggelserne mod nord.

Udlæg af den nye ramme er begrundet i at det er nødvendigt at udlægge en ny ramme til en
dagligvarebutik for at sikre en dagligvarebutik i Strøby. Det er af samme grund derfor heller ikke
mulighed for alternative placeringer.

Det vurderes derfor at udvidelse af rammeområde ikke vil påvirke kysten eller tilgængeligheden til
denne.

 

Kommuneplan 2021

Byudvikling

I Kommuneplanen skal fremtidig udvikling foregå i de udpegede byer. Det gælder de to
kommunecentre, to byudviklingsbyer og tre øvrige byer. Strøby er udpeget som øvrig by.
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Byudvikling skal være af lokal karakter og skal ske i tilknytning til kommunecentre eller som
afrunding af andre bysamfund (øvrige byudviklingsbyer og øvrige byer). Evt. byudvikling skal ske
indefra og udad. Der skal sikres sammenhæng mellem nye og eksisterende byområder. Der skal
fastholdes en skarp grænse mellem by og land, og der skal fastlægges kiler (grønne kiler, kystkiler,
vænger m.v.), som ikke må bebygges.

Udvidelsen af kommuneplanrammen omfatter et område beliggende i det åbne land på kanten af
Strøbys nordlige afgrænsning. Med den ændrede kommuneplanramme åbnes op for byudvikling af
lokal karakter som afrunder den eksisterende by. Kommuneplantillægget er således i
overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for byudvikling.

 

Detailhandel

Strøby er udpeget som lokalcenter. Stevns Kommuner vil med sin detailhandelsplanlægning blandt
andet sikre grundlaget for en god butiksforsyning i bymidter og lokalcentre. Kommuneplanens
retningslinjer for detailhandel fastlægger, at der i øvrige byer kan planlægges for dagligvarebutikker

med et bruttoetageareal på op til 1200 m2. For Strøby er den samlede detailhandelsramme sat til

3000m2.

Stevns Kommune fik i 2020 udarbejdet en analyse af detailhandlen i kommunen. Nedenstående

tabel viser bruttoarealer opgjort i m2 forsommeren 2020 for Strøby.

 Maks. Bruttoareal Bruttoareal 2020 Restrummelighed

Lokalcenter Strøby 3.000 m2 1.100 m2 1.900

Jf. Stevns Kommuneplan skal der foretages en overordnet vurdering af kommunens
detailhandelssituation, såfremt der er et behov eller ønske om udlæg af areal til etablering af en ny

butik i Strøby. Opgørelse over forretninger i Strøby er opgjort til 1100 m2, hvilket giver en

restrummelighed på 1.900 m2.

Flytning og udvidelse af den eksisterende dagligvarebutik tjener til lokalplanområdets forsyning og

er baseret på lokalt kundegrundlag. En udvidelse af dagligvarebutikken fra ca. 900 m2 til 1200 m2

vurderes til at være en mindre udvidelse, som er indenfor kommuneplanens rammer. Flytning af
den eksisterende butik til den nordlige del af Strøby og en mindre udvidelse vurderes ikke at påvirke
detailhandlen i andre centerområder og lokalcentre. Afstanden til de nærmeste centerområder er på
henholdsvis 4 og 5 km.

Landskabelige interesser

Rammeområdet er omfattet af retningslinjerne 3.1.1 og 3.1.2 vedrørende
landskabskarakterområder samt retningslinjerne 3.3.2 - 3.3.5 ”Landskabelige interesser” og 3.3.8 –
3.3.10 ”Større sammenhængende landskaber”.

Indenfor områder med landskabelige interesser må der som hovedregel ikke planlægges eller
gennemføres byggeri og anlæg. Bygninger og anlæg skal placeres og udformes med hensyntagen
til bevaring og beskyttelse samt mulighed for forbedring af landskabsværdierne. Tilstanden og
arealanvendelsen må kun ændres som led i forbedring af områdernes landskabs-, natur- og
kulturværdier, eller såfremt det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn. I de
tilfælde at det kan det må det kun ske såfremt det ud fra en konkret vurdering kan ske uden at
tilsidesætte de særligt værdifulde sammenhængende helheder eller enkelte elementer.
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I områder inden for udpegningen af de ”større sammenhængende landskaber” må der ikke placeres
større tekniske anlæg, medmindre det kan påvises, at et sådant anlæg ikke har negative
konsekvenser for de landskabelige værdier.

Landskabet i Stevns kommune er opdelt i 9 forskellige landskabskarakterområder. Jf. retningslinjer
3.1.1 skal kommunen ved planlægning, der har indflydelse på den visuelle oplevelse af landskabet,
vurdere konsekvenserne for landskabskarakteren i det givne område.

 Jf. Stevns Kommunes landskabsanalyse (2011) er området en del af Strøby Småskala
Landbrugslandskab. Den gode landbrugsjord er udgangspunktet for dette område. Strøby er en stor
landsby, hvilket tydeligt afspejles i landskabet i dag, hvor blokudskiftningen har spredt gårdene ud i
landskabet. Gårde og husmandssteder ligger tæt og markfelterne er relativt små. Veje og levende
hegn er ordnet i et rektangulært mønster. Småplantninger af skov og krat er ligeledes spredt i
landskabet og ligger ofte i forbindelse med en ejendom. Området har fået sin nuværende struktur i
udskiftningstiden, hvor Strøby og Magleby blev blokudskiftet.

Dyrkningsfladen brydes af levende hegn, vejtræer og småplantninger i forbindelse med huse og
gårde. Overalt ligger der små ejendomme og gårde, så næsten uanset hvor i området man befinder
sig, vil man kunne se en ejendom. Strøby fronter mod landskabet varierer. Landbrugsdriften er en
nøglefunktion. Tætheden af beboelsesejendomme og gårde i det åbne land er vigtigt for karakteren.
Landsbyerne har gradvist ændret sig siden udskiftningen. Gårdene flyttede ud fra Magleby og
Strøby og i deres sted blev opført huse. Siden er begge landsbyer vokset arealmæssigt ved at nye
grunde er blevet udstykket og bebygget. Denne tendens ser ud til at fortsætte i langsomt tempo,
hvilket betyder at byfronten ændres løbende. Strøby og Magleby ejerlav er tæt bebygget og
landskabselementerne er ordnet efter det gennemgående blokudskiftningsmønster. Området
vurderes at have en god tilstand, fordi det er nogenlunde intakt fra udskiftningstiden, dog er der
flere bevoksede diger som er nedlagt, hvor marker er blevet lagt sammen. Området er generelt godt
vedligeholdt, dog med enkelte forfaldne ejendomme.

Landskabsanalysen anbefaler at skovrejsning og ny bebyggelse bør kun ske i begrænset omfang,
så udsigten fra vejen over ådalen bevares. Ny bebyggelse bør placeres indenfor landsbyens
grænser og indpasses i den eksisterende struktur. Store tekniske anlæg bør undgås og mindre
tekniske anlæg bør underordne sig områdets struktur og skala. Lige nord for området er der jf.
landskabsanalysen et udsigtspunkt med udsigt ud over Tryggevælde Ådal.

Når man kommer kørende til Strøby nordfra vil dagligvarebutikken vise sig mod højre. En placering i
mødet med byen og i overgangen mellem by og land. Planområdet er en naturlig fortsættelse af
afgrænsningen for bebyggelsen på den vestlige side af Strøby Bygade og Stevnsvej. Planområdet
indpasser sig i den eksisterende struktur for Strøby, hvilket også er en anbefaling i Stevns
Kommunes landskabsanalyse. I forbindelse med lokalplanlægning skal bebyggelse og beplantning
placeres, så udsigten ud over Ådalen bedst muligt sikres.
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Figur 1 : Kort fra Stevns Kommunes Landskabsanalyse over de kulturhistoriske interesser i Strøby
området

Geologiske bevaringsværdier

Tryggevælde Ådal er udpeget som regionalt geologisk interesseområde. Lokaliteten udgør en vigtig
beskrivelse af det stevnske landskabs dannelse, men er ikke omfattet af den statslige udpegning,
idet tilsvarende dannelseshistorie kan ses andre steder i det danske landskab.

Byggeri og anlægsarbejder, tekniske anlæg, beplantning mv., som kan sløre landskabets
dannelsesformer, skal søges udført på en anden lokalitet og kan kun finde sted, hvis der ikke kan
findes et alternativ.  
Værdifulde geologiske landskabstræk og blottede profiler, som særligt tydeligt viser landskabets
opbygning, skal søges bevaret og beskyttet. Der kan være tale om åse, dale, bakker, sletter,
kystområder og deres sammenhænge.

Planområdet er en naturlig fortsættelse af afgrænsningen for bebyggelsen på den østlige side af
Strøby Bygade. I dag består planområdet af dyrket mark, på et let skrånende terræn mod Ådalen.
Terrænet faldet ca. 1 meter inden for planområdet. Uden for planområdet skråner terrænet endnu
mere, og Ådalen bliver for alvor synlig. Det vurderes derfor at planen ikke har en væsentlig
påvirkning for de geologiske særpræg.

Værdifulde kulturmiljøer
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Planområdet ligger inden for område med kulturmiljøer - Strøby blokudskiftning og Strøby.
Kulturmiljøet, der omfatter både Strøby landsby og området nord og øst for landsbyen med store
udflyttede gårde på de gamle bymarker er et velbevaret og meget karakteristisk eksempel på en
blokudskiftningsstruktur.

Selve Strøby er udvidet med nyere boligkvarterer, hvilket har svækket byens oprindelige struktur.
Store dele af bebyggelsen i Strøby er udskiftet eller omdannet og besidder, ud over kirken og
præstegården, ingen væsentlige arkitektoniske kvaliteter.  

Planområdet er en naturlig fortsættelse af afgrænsningen for bebyggelsen på den østlige side af
Strøby Bygade. Det vurderes derfor, at planen ikke har væsentlig betydning for kulturhistoriske
værdier.

FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING

Habitatdirektivet

Natura 2000-områder

Planområdet ligger i en afstand af ca. 235 m fra det nærmeste Natura 2000-område, Tryggevælde
Ådal. Derudover er der ca. 2 km og ca. 4,5 km til Natura 2000-områderne Stevns Rev og Vallø
Dyrehave.

Overfladevand skal håndteres på egen grund. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres
grøfter og regnvandsbassin til håndtering af overfladevand. Tagvand kan nedsives direkte og
overfladevand fra parkeringsarealer skal renses før nedsivning. Lokalplanen stiller krav om faste
ikke permeable belægninger.

Stevns Kommune vurderer på den baggrund, at lokalplanen ikke medfører aktiviteter, der vil påvirke
et Natura 2000-områderne i væsentligt. Dermed vil projektet heller ikke påvirke nogen af de
naturtyper eller arter, der er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne.

Bilag IV-arter

Planområdet ligger indenfor udbredelsesområdet for en række arter - opført på Habitatdirektivets
bilag IV - herunder flere flagermusarter, Eremit, grønbroget tudse, springfrø, spidssnudet frø, stor
vandsalamander og markfirben.  Lokalplanen omhandler en konventionelt dyrket mark.

Stevns Kommune har ikke kendskab til, at der skulle forekomme bilag IV-arter i området.
Kommunen vurderer, at der kan være potentielle fødeområder for flagermus langs Tryggevælde å
300 meter fra lokalplanområdet. Midt på marken imellem lokalplanområdet og Tryggevælde å kan
der være et overlap for fødesøgning. Kommunen vurderer, at projektet ikke vil påvirke flagermus,
markfirben eller padder, da det ikke indebærer fjernelse af de gamle træer eller opfyldning af
vandhullet. Lokalplanen vil heller ikke påvirke beskyttede vådområder til potentiel skade for bilag IV-
arter.

 Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer LBK nr. 1225 af 25.10.2018 skal der
udarbejdes en miljøscreening, når en myndighed tilvejebringer planer og programmer eller foretager
ændringer i planer og programmer. Der skal gennemføres en miljøvurdering, hvis planerne kan få
en væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø.

Stevns Kommune har vurderet, at kommuneplantillæg og lokalplan fastlægger anvendelsen af et
mindre område på lokalt plan og det forventes ikke at få væsentlig indvirkning på det eksisterende
miljø, selvom området ligger indenfor flere udpegninger i kommuneplanen, herunder særlige
landskabelige interesser, større sammenhængende landskaber samt kulturmiljø.
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Afgørelsen er begrundet med, at der er tale om byggeri der knytter sig til den eksisterende landsby 
og opføres i 8,5 meter højde. Området er placeret som en naturlig fortsættelse af afgrænsningen for 
den eksisterende bebyggelse på den østlige side af Strøby Bygade, og planområdet ligger i 
udkanten af området med særlig landskabelige, geologiske og kulturhistoriske interesser. Derfor 
vurderes det, at planen ikke får væsentlig betydning for den samlede landskabelige oplevelse og 
kulturmiljøet. Det vurderes, at planerne ikke vil påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter.

Screeningen og afgørelsen med tilhørende klagevejledning blev offentliggjort den 6.september 
samtidig med at Kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan 206 for dagligvarebutik i Strøby blev sendt i 
8 ugers offentlig høring.
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7C1 - Centerområde Strøby

Anvendelse
Generel anvendelse er centerområde

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav boligbebyggelse, erhvervsområde,
kontor- og serviceerhverv, bymidte, butikker, område til offentlige formål

Generelle anvendelsesbestemmelser
Centerformål og boligformål (helårsbeboelse), herunder butikker, liberale erhverv, offentlige formål, boliger, samt nærmere angivne
erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af den enkelte ejendom 
Der skal tages hensyn til områdets/byens særkende ved lokalplanlægning med henvisning til Arkitekturpolitikken. Mindste
grundstørrelse 700m² ved åben lav og 350m² ved tæt lav bebyggelse. 
Bebyggelsesprocent: 30 pr. boligejendom og 40 pr. erhvervsejendom.11



Detailhandel: Bruttoetagearealet til detailhandel i Strøby må ikke overstige 3.000m². Dagligvarebutikker må ikke være større end
1200m² og udvalgsvarebutikker må ikke være større end 300m². 
Der skal etableres 1 parkeringsplads pr. 25m² butiksareal og 1 parkeringsplads pr. 50m² øvrigt erhvervsareal.

For 'Boligområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af den enkelte ejendom 

Miljø
En mindre del af rammen er udpeget som oversvømmelsestruet. Se retningslinjer for oversvømmelsestruede områder ”6.1
Klimatilpasning, oversvømmelse og erosion”.

Udstykning
Minimum udstykningsstørrelse er 350 m2

Lokalplanlægning
Lokalplan nr. 4-05 og 4-12. 
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7C2 - Centerområde til enkeltstående dagligvarebutik

Anvendelse
Generel anvendelse er centerområde

Specifik anvendelse er angivet til butikker

Generelle anvendelsesbestemmelser
Dagligvarebutik med tilhørende parkering

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Overgår til byzone ved lokalplanlægning

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af området som helhed

Der kan etableres en enkelt dagligvarebutik. 
Maksimal bebyggelsesprocent er 30%  
Der skal tages hensyn til områdets/byens særkende ved lokalplanlægning med henvisning til Arkitekturpolitikken. 
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Detailhandel: Bruttoetagearealet i Strøby må ikke overstige 3.000 m². Dagligvarebutikken må ikke være større end 1.200m² 
Der skal etableres 1 parkeringsplads pr. 25m² butiksareal og 1 parkeringsplads pr. 50m² øvrigt erhvervsareal. 

Miljø
Området er ikke oversvømmelsestruet

Udstykning
Området må ikke udstykkes

Lokalplanlægning
Ikke tidligere lokalplanlagt
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7R1 - Reakreativt område til regnvandsbassin

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til regnvands- og klimaanlæg

Generelle anvendelsesbestemmelser
Regnvandsbassin for dagligvarebutik

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Fastholdes i landzone ved lokalplanlægning

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Området kan ikke udstykkes yderligere
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Miljø
Ikke oversvømmelsestruet.

Udstykning
Området må ikke udstykkes
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