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Lokalplan nr. 64  
Eksisterende sommerhusområder ved Følle Strand: 
Røndegård - Følle Toften - Følle Strand – Blombjerggård.

 

 
Lokalplan nr. 64 er udarbejdet af Rønde Kommunes planlægningskontor i samarbejde 
med Grundejerforeningerne for  ”Røndegård”, ”Følle Toften”, ”Følle Strand” og 
”Blombjerggård” i maj 2004. 

Anvendte kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse (1992/KD. 
086.739). 
 
Hvad er en lokalplan? 
 
Lokalplaner og deres sammenhæng med kommuneplanen. 
 
Lokalplaner er den plantype, byrådet  skal anvende til at fastlægge bindende bestemmelser 
for grundejere, lejere og brugere om anvendelsen af fast ejendom og om bebyggelsens re-
gulering m.v. Det står i Planloven. 
 
Planloven pålægger også byrådet at udarbejde en  kommuneplan, der er en samlet over-
ordnet plan for hele kommunen. Kommuneplanen indeholder de rammer, inden for hvilke 
lokalplaner skal udarbejdes. 
 
En lokalplan skal udarbejdes, når det er nødvendigt for at virkeliggøre kommuneplanen. En 
lokalplan skal også udarbejdes, før der gennemføres større udstykninger eller bygge- og an-
lægsarbejder. En lokalplan skal i øvrigt udarbejdes, når byrådet skønner det nødvendigt. 
 
 
Hvad kan en lokalplan indeholde? 
 
I en lokalplan kan der bl.a. optages bestemmelser om et områdes anvendelse og om en be-
byggelses placering, omfang og udformning, om bevaring, om vej- og stiforhold samt om 
andre forhold, der vil være relevante at tage med for det enkelte område. 
 
Lokalplanen skal sikre, at et område får en udformning, som tager mest muligt hensyn til 
de bestående omgivelser. Endvidere skal den sikre sammenhæng med den øvrige plan-
lægning i kommunen. 
 
 
Offentliggørelse. 
 
Ved offentliggørelse af lokalplanforslaget skal det sikres, at borgerne får kendskab til for-
slaget og derved mulighed for at øve indflydelse på lokalplanen, inden byrådet vedtager 
den endeligt. 
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Indledning 
 
Tekstens opbygning Lokalplanen er opbygget i 2 hovedafsnit: 
 
 1. Beskrivelse og redegørelse - side 5 - 10. 
 I dette afsnit omtales forskellige forhold af betyd-

ning for lokalplanens tilblivelse og udformning. 
  

2. Lokalplanens bestemmelser - side 11 - 20. 
 Dette afsnit indeholder de juridisk bindende be-

stemmelser for områdets bebyggelse og øvrige an-
vendelse. 

 Under afsnittet om lokalplanens bestemmelser kan 
der læses om de enkelte paragraffer og de tilhørende 
kortbilag: Matrikelkort og lokalplankort. 

 
 
Lokalplans baggrund  Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra berørte 

grundejerforeninger, der ønsker et nyt 
administrationsgrundlag for sommerhusområderne i 
forlængelse af tilsvarende planer for naboområderne.  

 
Lokalplanområdets  Lokalplanens område er på ca. 23 ha. Området er 
størrelse og beliggenhed privat ejet, og det har status som sommerhusområde. 
 

Lokalplanområdet omfatter  den østlige halvdel af 
sommerhusområdet ved Følle Strand. Området af-
grænses mod syd af Strandvejen, mod vest af som-
merhusområderne ”Blombjergparken”, ”Lindepar-
ken” og ”Stenhøjparken”, og mod nord og øst af det 
åbne land. 
 
Placeringen er vist på oversigtskortet herunder. 

 

 

 

 

Kalø Vig 

Ugelbølle 

Rønde 

Følle Strand 

Motortrafikvejen 

Århusvej 
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Beskrivelse og redegørelse 
 

 

Historisk baggrund og Røndegård, Følle Toften, Følle Strand og           
eksisterende forhold Blombjerggård udgør den centrale og østlige del af  

det store sommerhusområde ved Følle Strand. 
 Området fremstår i dag som et udbygget sommer-

husområde. Bebyggelsernes opførelsesår og størrel-
sen på de enkelte parceller er vist på kortene, der er 
indsat efter dette afsnit.  

 
 Sommerhusområdet er i store træk udbygget fra 

Strandvejen og nordpå. Enkelte af husene i første 
række langs Strandvejen blev opført helt tilbage i 
1930-erne, men hovedparten af sommerhusene mel-
lem Strandvejen og Toftegårdsvej blev opført i løbet 
af 1950-erne. De fleste sommerhuse mellem Tofte-
gårdsvej og Valmuevej blev opført i løbet af 1960-
erne, mens hovedparten af de øvrige områder er op-
ført fra 1970-erne til i dag. 

 
 Lokalplanområdet er i dag udbygget med renovati-

on, el, vand og toilettanke i næsten alle ca. 230 
sommerhuse. Alle veje i området er belagte med 
grus. 

 
Grundene varierer meget i størrelse. De fleste grun-
de  nærmest Strandvejen er mellem 200 m2 og 400 
m2. Centralt i området er de fleste grunde mellem 
600 m2 og 1.000 m2, mens en del grunde i den nord-
lige del af området er større end 1.000 m2.  
 

 Sommerhusbebyggelsen ligger på en sydvendt bak-
kekam mod Følle Strand. Denne placering betyder, 
at der på mange grunde er solbeskinnede opholds-
arealer og udsigt over Kalø Vig. 
 
Røndegård Grundejerforening ejer matrikelnummer 
4aa, der er opdelt og udlejet til 57 sommerhuslodder.  
Røndegård Grundejerforening ejer desuden matri-
kelnummer 4 cø , der henligger som  et grønt, ube-
bygget område. 
 
Røndegård Grundejerforenings områder er i marts 
2004 opmålt af landinspektør, og områdets lejegrun-
de, veje, stier og fællesarealer er indtegnet på kort 
samt afmærkede i området med jernrør med skeltegn 
som grundlag for denne lokalplan. 

 

 

 

  

(Kilde: Kommunens bygnings- og bolig-

register . 
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Fremtidige  forhold Lokalplanen lægger ikke op til større fysiske æn-

dringer i området. Lokalplanens primære formål er 
at fastlægge et nyt administrationsgrundlag for frem-
tidigt nyt byggeri i området. Desuden tillader lokal-
planen, at den ubebyggede matr. nr. 4cø udstykkes 
til højst seks nye sommerhusgrunde. 

 
  Lokalplanen gælder kun fremtidig anvendelse, mens 

al eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte. Da 
lokalplanen omfatter eksisterende sommerhusområ-
de er det således en forudsætning, at al eksisterende 
lovlig anvendelse kan fortsætte, herunder også den 
eksisterende beplantning. Derfor indeholder lokal-
planen kun vejledende bestemmelser om den mak-
simale højde på beplantning i eksisterende områder. 

 
Flere af lokalplanområdets sommerhusgrunde er 
som følge af områdets historiske opståen meget små.  
For at give rimelige byggemuligheder på de små 
grunde, fastlægges varierede krav til bebyggelsens 
maksimale omfang afhængig af størrelsen på den 
enkelte grund og af grundens placering, som angivet 
i skemaerne herunder: 

 
I  områder under Grundejerforeningerne Følle Toften, Følle Strand og Blombjerggård 
(hele lokalplanområdet undtagen matr. nr. 4aa og 4cø) gælder følgende regler: 

Grundens størrelse Max. bebyggelseprocent Særlige regler 
Under 400 m2 16 % Dog altid op til 45 m2 

400 m2 - 600 m2 15 % Dog altid op til 80 m2 
Over 600 m2   12 % Dog altid op til 90 m2  

men aldrig over 120 m2   
 
 
I Grundejerforeningen Røndegård (Matr. nr. 4aa og 4cø) gælder følgende regler: 

Grundens størrelse Max. bebyggelseprocent Særlige regler 
Under 400 m2 16 % Dog altid op til 45 m2 

men aldrig over 60 m2 
400 m2 - 600 m2 15 % Dog aldrig over 72 m2 

Over 600 m2  12 % Dog aldrig over 100 m2   
 
De skærpede krav til byggeriets omfang på Røndegård Grundejerforenings område 
(matr. nr. 4aa og 4cø) er fastsat mod, at foreningen til gengæld får mulighed for at ud-
stykke det ubebyggede fællesareal (matr. nr. 4cø) til højst seks nye sommerhusgrunde. 
 
 Ved nedrivning af eksisterende lovlig bebyggelse 

kan der altid genopføres nyt byggeri af tilsvarende 
størrelse, dog ikke nødvendigvis på samme sokkel, 
da gældende afstandskrav skal overholdes ved nyt 
byggeri.  

  Byggerammerne har til hensigt at skabe en god ba-
lance mellem rimelige bygge- og udfoldelsesmulig-
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heder for den enkelte sommerhusejer og samtidig 
sikre, at byggerier ikke bliver til væsentlig ulempe 
for naboer ved skygning eller indskrænkning af ud-
sigt. For alle grunde fastlægges en maksimal højde 
på bygninger på 4 m. 

 
  Lokalplanens kortbilag viser en opmåling Rønde-

gård Grundejerforenings lejegrunde, veje, stier og 
fællesarealer. Hvis Røndegård Grundejerforening 
vedtager mulighed for udstykning af området, skal 
udstykning i princippet ske, som vist på kortbilage-
ne. Lokalplanen fastlægger også, at samtlige ejere af 
grunde, der udstykkes fra matrikelnummer 4aa og 
4cø, har pligt til at være medlem af Røndegård 
Grundejerforening. 

 
Forholdet til anden  Rønde Kommuneplan 2001-2012. 
planlægning  
 Lokalplanens område er indeholdt i Rønde Kommu-

neplan 2001-2012 som område 1.S1 med følgende 
rammer for lokalplanlægningen: 

  
Lokalplanlægningen for området skal sikre 
 
a) at områdets anvendelse fastlægges til 

sommerhusbebyggelse og mindre butikker 
og mindre værksteder til områdets daglige 
forsyning. 

 
b) at bebyggelsesprocenten for området som 

helhed ikke overstiger 12. 
 
c) at bebyggelsen ikke opføres med mere end 

én etage, og at bygningshøjden ikke over-
stiger 3 m fra terræn til den linie, hvor 
ydervæg og tagflade mødes, bortset fra 
gavltrekanter. Tagets vinkel med det vand-
rette plan ikke overstiger 55o. 

 
Lokalplanen er i overensstemmelse med ovennævnte 
rammer. Lokalplanområdet indeholder grunde på 
under 600 m2, hvor der tillades en bebyggelsespro-
cent over 12 %. Den samlede bebyggelsesprocent 
for område 1.S1 vil dog ikke overskride 12 %, bl.a. 
fordi hovedparten af de strandnære arealer syd for 
Strandvejen er udlagt som fælles friarealer, der ikke 
må bebygges. Samtidig er der et større område om-
kring en fredet gravhøj ved Blombjerggård, der ikke 
må bebygges. Endelig indgår ubebyggede fælles fri-
arealer, veje og stier også i den samlede beregning.  

 Regionplan 2001 for Århus amt. 
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 Lokalplanområdet er i Regionplan 2001 udlagt som 
sommerhusområde. 

 
 Kystnærhedszonen. 
 
 Lokalplanområdet ligger inden for regionplanens 

kystnærhedszone, der omfatter alle kystarealer i 
landzone og sommerhusområder. Kystnærhedszonen 
skal som udgangspunkt friholdes for yderligere be-
byggelse. 

 
 Lokalplanområdet er som nævnt et eksisterende, næ-

sten fuldt udbygget sommerhusområde, og planen 
lægger ikke op til større fysiske ændringer i områ-
det. Lokalplanen er primært udarbejdet for at fast-
lægge et nyt administrationsgrundlag for området. 

 
 Lokalplanens bestemmelser sikrer, at det nuværende 

bebyggede områdes påvirkning af kystlandskabet 
ikke ændres væsentligt.  Lokalplanen indeholder 
bl.a. bestemmelser om, at højden på byggeri ikke må 
overstige 4 m.  

 
 Strandbeskyttelseslinie. 
  
 Lov nr. 439 af  1. juni 1994 om ændring af lov om 

planlægning og lov om naturbeskyttelse (kystloven) 
udvider standbeskyttelseslinien fra 100 til 300 m.  

 
 Efter loven er fastlagte sommerhusområder undtaget 

fra den udvidede beskyttelse. Strandbeskyttelseslini-
en følger nordsiden af Strandvejen, og den ligger så-
ledes uden for lokalplanens område.  

 
Spildevand, drikkevand og varme. 

 
 Lokalplanområdet er omfattet af spildevandsplan for 

Rønde Kommune. Området skal kloakeres i perio-
den 2008-2011. 
Indtil området kloakeres skal spildevand fra toiletter 
ledes til samletank. Gråt spildevand (= spildevand 
fra køkken og bad) kan afledes til nedsivning efter 
gældende regler. Regnvandet afledes til faskine til 
nedsivning på den enkelte grund. 

 Lokalplanområdet er forsynet med vand fra Følle 
Strand vandværk, der er privat ejet.  
Opvarmningsformen er fri. 
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Lokalplanens bestemmelser 
 

Lokalplan nr. 64 for et eksisterende sommerhusom-
råde Røndegård, Følle Toften, Følle Strand og 
Blombjerggård ved Følle Strand. 
 

 I henhold til Lov om planlægning (Lovbekendtgørel-
se nr. 763 af 11. september 2002) med senere æn-
dringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 
§2 nævnte område: 

 
 
§ 1.  Lokalplanens formål 
 
 
Stk. 1. Formålet med lokalplanen er: 
 

• at fastlægge et nyt administrationsgrundlag for 
sommerhusområdet. 

 
• at sikre områdets bebyggelse, veje, beplantning 

m.m. under hensyn til den eksisterende bebyggel-
se samt de omliggende områder. 

 
• at skabe mulighed for udstykning af eksisterende 

sommerhusbebyggelse på matr. nr. 4aa samt ud-
stykning af højst seks nye sommerhusgrunde på 
matr. nr. 4cø. 

 
 
§ 2  Område og zonestatus 
 
 
Stk. 1. Lokalplanens område afgrænses, som vist på matri-

kelkortet, og omfatter matr. nr. 4 aa, 4 ad, 4 ae, 4 af, 
4 ag, 4 ah, 4 ai, 4 ak, 4 al, 4 am, 4 an, 4 ao, 4 ap, 4 
aq, 4 ar, 4 as, 4 at, 4 au, 4 av, 4 ax, 4 az, 4 aæ, 4 aø, 
4 ba, 4 bb, 4 bc, 4 bd, 4 be, 4 bf, 4 bg, 4 bh, 4 bi, 4 
bk, 4 bl, 4 bm, 4 bn, 4 bo, 4 bp, 4 bq, 4 br, 4 bs, 4 bt, 
4 bu, 4 bv, 4 bx, 4 by, 4 bz, 4 bæ, 4 bø, 4 ca, 4 cb, 4 
cc, 4 cd, 4 ce, 4 cf, 4 cg, 4 ch, 4 ci, 4 ck, 4 cl, 4 cm, 4 
cn, 4 co, 4 cp, 4 cq, 4 cr, 4 cs, 4 ct, 4 cu, 4 cv, 4 cx, 4 
cy, 4 cz, 4 cæ, 4 cø, 5 d, 5 e, 5 f, 5 g, 5 h, 5 i, 5 k, 5 l, 
5 m, 5 n, 5 o, 5 p, 5 q, 5 r, 5 s, 5 t, 5 u, 5 v, 5 x, 5 y, 
5 z, 5 æ, 5 ø, 5 aa, 5 ab, 5 ac, 5 ad, 5 ae, 5 af, 5 ag, 5 
ah, 5 ai, 5 ak, 5 al, 5 am, 14 z, 14 æ, 14 ø, 14 aa, 14 
ab, 14 ac, 14 ad, 14 ae, 14 af, 14 ag, 14 ah, 14 ai, 14 
ak, 14 al, 14 am, 14 an, 14 ao, 14 ap, 14 au, 14 av, 
14 az, 14 aæ, 14 aø, 14 cn, 14 co, 14 cp, 14 cq, 14 cr, 
14 ct, 14 cu, 14 cv, 14 cx, 14 cy, 14 cz, 14 cæ, 14 cø, 
14 da, 14 db, 14dc, 14 dd, 14 de, 14 df, 14 dg, 14 dh, 
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14 di, 14 dk, 14 dl, 14 dm, 14 dn, 14 do, 14 dp, 14 
dq, 14 dr, 14 ds, 14 dt, 14 du, 14 dv, 14 dx, 14 dy, 14 
dz, 14 dæ, 14 ea, 14 eb, 14 ec, 14 ed, 14 ee, Følle 
By, Bregnet og del af 4ay samt alle parceller, der 
udstykkes fra nævnte lokalplanområde.  

 
Stk. 2. Lokalplanområdet har status som sommerhusområ-

de. 
  
 
§ 3.  Områdets anvendelse 
 

 
Stk. 1.  Området må kun anvendes til sommerhusbebyggel-

se, det vil sige bebyggelse, der kun må bebos i tids-
rummet 1. april - 30. september og uden for dette 
tidsrum kun i kortvarige ferier, weekends og lignen-
de.  (De nærmere regler for benyttelse af sommer-
husområder er fastlagt i planlovens kapitel 8, herun-
der også om pensionisters personlige ret til at benyt-
te sommerhuset til helårsbeboelse, når pensionisten 
har ejet ejendommen i en årrække). 

 
Stk. 2. Rønde Kommune kan tillade, at der  på grunde i om-

rådet drives en virksomhed, som almindeligvis kan 
drives i et sommerhusområde under forudsætning af: 
 
• at virksomheden efter Rønde Kommunes skøn 

drives sådan, at ejendommens karakter af som-
merhusejendom ikke forandres, og områdets ka-
rakter af sommerhusområde ikke brydes, 

 
• at virksomheden ikke medfører ulemper for de 

omkringboende, og 
 
• at virksomheden ikke medfører behov for parke-

ring, der ikke er plads til på den pågældende 
ejendom. 

 
Stk. 3. På hver sommerhusgrund må kun opføres en enkelt 

sommerhusbebyggelse. 
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§ 4.  Udstykninger 
 
 
Stk. 1. Udstykninger skal i princippet ske, som vist på lo-

kalplankortet. Matr. nr. 4cø må højst udstykkes i 
seks nye sommerhusgrunde. 

 
 
§ 5.  Veje, stier og parkering 
 
 
Stk. 1. Der udlægges areal til adgangsveje og stier med en 

beliggenhed som de eksisterende, der er vist på ma-
trikelkortet og lokalplankortet. Desuden udlægges 
areal til adgangsvej og sti i forbindelse med ny ud-
stykning på matr. nr. 4cø, som vist på lokalplankor-
tet. 

 
Stk. 2. Der skal etableres parkeringsareal svarende til 2 bi-

ler pr. grund. 
 
Stk. 3. Inden for planens område må der ikke ske parkering 

af køretøjer over 3500 kg totalvægt eller ske lang-
tidsparkering af/oplag af campingvogne eller både 
højere end 1,80 m. Undtaget er kortvarige besøg på 
max. 5 timer. Indregistrerede campingvogne kan op-
stilles i en kortvarig periode på max. 3 dage på egen 
grund. 

 
 
§ 6.  Tekniske anlæg 
 
  
Stk. 1. Ledninger til belysning, telefon mv. skal udføres 

som jordkabler. 
 
Stk. 2. Parabolantenner  skal anbringes på jorden eller mon-

teres på bygningen, dog forudsat, at parabolen hol-
des inden for bygningsprofilen.  

 
Stk. 3. Ingen form for antenner må gives en højde, der 

overstiger 4 m over terræn, målt efter reglerne i byg-
ningsreglementet. 
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§ 7.  Bebyggelsens omfang og placering 
 
Stk. 1. Bebyggelsens omfang på hver byggegrund afhænger 

af størrelsen på den enkelte grund og af grundens 
placering, som angivet i skemaerne herunder: 

 
I hele lokalplanområdet (undtagen matr. nr. 4aa og 4cø)  gælder følgende regler: 
 

Grundens størrelse Max. bebyggelseprocent Særlige regler 
Under 400 m2 16 % Dog altid op til 45 m2 

400 m2 - 600 m2 15 % Dog altid op til 80 m2 
Over 600 m2   12 % Dog altid op til 90 m2  

men aldrig over 120 m2   
 
I delområdet omfattet af matr. nr. 4aa og 4cø gælder følgende regler: 
 

Grundens størrelse Max. bebyggelseprocent Særlige regler 
Under 400 m2 16 % Dog altid op til 45 m2 

men aldrig over 60 m2 
400 m2 - 600 m2 15 % Dog aldrig over 72 m2 

Over 600 m2  12 % Dog aldrig over 100 m2   
 
Stk. 2. Ved nedrivning af eksisterende lovlig bebyggelse 

kan der altid genopføres nyt byggeri af tilsvarende 
størrelse, dog ikke nødvendigvis på samme sokkel, 
da gældende afstandskrav skal overholdes ved nyt 
byggeri.  

 
Stk. 3. Bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage. 

Der må dog indrettes hems efter bygningsreglemen-
tets regler. Tagets vinkel med det vandrette plan må 
ikke overstige 55 grader. 

 
Stk. 4. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må 

gives en højde, der overstiger 4 m over terræn, målt 
efter reglerne i bygningsreglementet. 

 
Stk. 5. Bygningernes facadehøjde, bortset fra gavltrekanter, 

må ikke overstige 3 m, målt fra terræn (niveauplan) 
til skæring mellem facade og overkanten af  tagfla-
den. 

 
Stk. 6. Bebyggelse må ikke opføres nærmere vej-, sti- eller 

naboskel end 2,5 m. Mindre udhusbygninger, 
carporte og garager kan opføres i naboskel, når 
disses areal ikke overstiger 20 m2, og højden ikke 
overstiger 2,5 m, dog må intet byggeri opføres 
nærmere Strandvejen en 2,5 m.  (Bemærk, at der kan 

være tinglyste dokumenter med skærpede byggelinier, som 

fortsat er gældende. 
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§ 8. Bebyggelsens  ydre fremtræden 
 
 
Stk. 1. Til udvendige bygningssider må der ikke anvendes 

materialer, der efter Rønde Kommunes skøn virker 
skæmmende. Campingvogne, togvogne og lignende 
må ikke anvendes som sommerhusbebyggelse. 

 
Stk. 2. Blanke og reflekterende materialer må ikke anven-

des - solceller og solfangere dog undtaget.  
 
Stk. 3. Skiltning og reklamering må kun finde sted med 

Rønde Kommunes tilladelse. 
 
 
§ 9.  Ubebyggede arealer 
 
 
Stk. 1. Ubebyggede arealer skal holdes med et udseende, 

der svarer til områdets karakter af sommerhusområ-
de. 

 
Stk. 2. Al ny beplantning på området, der på matrikelkortet 

er benævnt matr. nr. 4cø skal holdes i en højde under 
4 m. 

 
Stk. 3. Nye hegn mod veje og stier skal placeres 30 cm inde 

på egen grund og max. 1,8 m høje. Hegn mellem 
parcellerne skal være fælleshegn, placeret i skel og 
max. 1,8 m høje. Hegnsplanter må ikke være nåle-
træer, dog undtaget lærketræer. 

 
Stk. 4. Lokalplanen indeholder i øvrigt  ingen krav til 

beplantningen på eksisterende sommerhusgrunde, men 
Rønde Byråd anbefaler, at alle grundejere tilstræber, at 
man ikke unødigt generer andres udsigt, herunder at be-
plantninger på de enkelte parceller holdes under en høj-
de på 4 m, og at der ikke plantes pil, poppel, hvidel 
eller birk, der ved stærk vækst kan blive til væsentlig 
gene for naboer eller andre ved skygning eller ind-
skrænkning af udsigtsforhold. (Bemærk, at der kan være 

tinglyste dokumenter med skærpede regler om beplantning, som 

fortsat er gældende. 
 
§ 10.  Grundejerforening 
 
 
Stk. 1. Samtlige ejere af grunde, der udstykkes indenfor 

matrikelnummer 4aa og 4cø, har pligt til at være 
medlem af Røndegård Grundejerforening. 
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Stk. 2. Grundejerforeningen skal varetage medlemmernes 
fælles interesser i forbindelse med de ejendomme, 
der hører under foreningens område. 

 
Stk. 3. Grundejerforeningen skal bl.a. administrere reglerne 

nævnt i §9 om beplantningens højde og omfang på 
de enkelte parceller. 

 

 (Lokalplanen indeholder kun medlemspligt til grundejerfore-

ning for matr. nr. 4aa, da den eksisterende sommerhusbebyg-

gelse her ligger på en fælles parcel. Medlemspligten træder i 

kraft, hvis de nuværende lejeparceller på et tidspunkt udstyk-

kes til selvstændige sommerhusgrunde.  

 I den øvrige del af lokalplanens område er grundejernes pligt 

til at være medlem af en grundejerforening tinglyst i eksiste-

rende dokumenter, der fortsat vil være gældende). 

 
 
§ 11.  Ophævelse af sevitutter 
 
 
Stk. 1. Tinglyste servitutter, der indeholder bestemmelser 

om maksimal bebyggelsesprocent/udnyttelsesgrad 
og byggeriets maksimale højde ophæves og erstattes 
af bestemmelserne i nærværende lokalplan.  

  
 (Bemærk at en række øvrige servitutter forsat gælder ved siden 

af lokalplanen, bl.a. om pligt til medlemskab af en grundejer-

forening og en række tinglyste byggelinier, der indeholder 

skærpede krav i forhold til lokalplanens bestemmelser). 

 
 
§12. Lokalplanens retsvirkninger 
 
 
Stk. 1.  Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, 

må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge plan-
lovens § 18, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i 
overensstemmelse med planens bestemmelser. 
 

  Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom 
kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller 
ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er inde-
holdt i planen. 
 

  Rønde Byråd kan dispensere fra lokalplanens bestem-
melser, hvis dispensationen ikke er i strid med prin-
cipperne i planen. Videregående afvigelser fra lokal-
planen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. 
 

  Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering 
af naboer m.fl., medmindre byrådet skønner, at di-
spensationen er af uvæsentlig betydning for de pågæl-
dende (planlovens § 19 og 20). 
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  Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, 

der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af pla-
nen, jf. planlovens § 15. 
 

  Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder 
de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser 
i byggeloven og planloven. 
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Vedtagelsespåtegning 
 
 
 Forslaget til lokalplan er vedtaget fremlagt af Rønde 

byråd den 15. juni 2004. 
 
 
  
 

 
Vilfred Friborg Hansen 

 borgmester 
 
 
 
  Geert Hallberg 
  kommunaldirektør 
 
 
  
 
 Lokalplanen er i henhold til §27 i Lov om Planlæg-

ning  endeligt vedtaget af Rønde byråd den 26. april 
2005.  

 
 
 På byrådets vegne 

 

 

 
Vilfred Friborg Hansen 

 borgmester 
 
 
                           Geert Hallberg 
                           kommunaldirektør 
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