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STEVNS KOMMUNE                              LOKALPLAN  67 
 
LILLE HEDDINGE  LANDSBY 
 

REDEGØRELSE 
 
01.  BAGGRUNDEN FOR LOKALPLANEN 
Der foreligger en ansøgning om tilladelse til at nedrive Bakkegårdens bygninger og genopføre 
en ny gård med 8-10 ejerlejligheder. 
Gården påtænkes udført i en form som en stor gård fra sidst i 1800-tallet. 
Ejendommen er beliggende inden for den landsbyafgrænsning, der er fastlagt i PLAN 21 06. 
 

 
 
Den ny Bakkegård, skitser 
 
 
I PLAN 21 06 står der bl.a. følgende i ”Beskrivelse og mål for udviklingen i Lille Heddinge”: 
” Det er ikke hensigten, at der skal udføres nye samlede boligbebyggelser i byen, udover den 
begrænsede bebyggelse, som kan udføres ved udfyldning eller afrunding. 
Herudover er det hensigten, at sikre og forbedre bebyggelse fra før 1940'erne, samt sikre, at 
ny bebyggelse udføres i overensstemmelse med den stedlige byggetradition.” 
 
I rammebestemmelserne for Lille Heddinge står bl.a. følgende. 
”Landsbybebyggelsens særlige miljømæssige kvaliteter skal søges fastholdt, særligt i forbin-
delse med nybyggeri, ombygning og vedligeholdelse således: 

• at eksisterende bebyggelse opført før 1940 ved restaurering, ombygning og vedligehol-
delse skal udføres i samme form, udtryk og materialer svarende til bebyggelsens oprin-
delige stil og arkitektur for at sikre den bygningskulturelle arv og karakter 

• at ny bebyggelse samt om- og tilbygning får en placering, udformning og materialevalg, 
som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition.” 

 
PLAN 21 06 har bl.a. følgende bestemmelser om indholdet af en lokalplan for Lille Heddin-
ge: 

”a. En lokalplan skal omfatte hele landsbyen og indeholde en registrering af eksisterende 
forhold, samt bestemmelser til sikring af bystrukturen, bevaringsværdig bebyggelse 
samt bevaring og pleje af gadejord, fællesarealer, gadekær, og værdifuld bevoksning. 
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Det kommende kommuneatlas' kortlægning af bevaringsværdig bebyggelse mv. skal indar-
bejdes i lokalplanen og evt. udbygges. 

b. En lokalplan skal indeholde retningslinier for regulering af trafikken, med henblik på at 
forbedre forhold for cyklister og fodgængere. 

c. En lokalplan kan fastlægge gang- og cykelstiers indføring i landsbyen.” 

 
02.  LANDSBYENS HOVEDKARAKTER 
Det jævnt bølgende, skovløse landskab, karakteristisk for Stevns,  stiger fra syd op mod Lille 
Heddinge, men daler fra bygrænsen atter ned mod selve landsbyen, hvor den største højde er 
ca. 32 m  o. h. Da landsbyen således ligger markant ved et højdedrag, er der  fine udsigtsmu-
ligheder, såvel udefra mod helstøbte,  smukke panoramaer - med den gamle, højtbeliggende 
mølle og med  kirken på en mindre forhøjning i midten som dominanter - som indefra over 
landskabet til Østersøen nedenfor Stevns Klint.  
Afslutningen af byen mod det åbne land  samt den tydelige markering af markskel med diger 
– fra udskiftningens tid – i landskabet omkring med levende hegn og store træer, bidrager til 
den samlede, harmoniske karakterrigdom. 
 
Inde i landsbyen er der flere smukke udsyn gennem byens gader og ud mod det omgivende 
åbne land, således f.eks. mod nord fra Rytterskolen , her mod byens afslutning,  der – i  kraf-
tig, høj beplantning – tegnes af den lidt tilbagetrukne præstegård og en smuk, men stærkt for-
falden gårdlænge, næsten i gadelinien, og en mindre, markant bygning på modsatte gadeside. 
Det er netop planer om en nedrivning af den sidstnævnte, nærmest  ruinøse gård – Bakkegård 
eller tidligere Vandløbsgård kaldet – samt planer om ny bebyggelse på ejendommen, der er 
baggrunden for udarbejdelse af nærværende lokalplan, som efter bestemmelserne i kommune-
planen, PLAN 21 06, omfatter hele landsbyen. 
  
Lille Heddinge er én af de bedst bevarede landsbyer på Stevns. Den oprindelige landsbys 
struktur er stadig intakt trods det kraftige, trafikale indgreb - ad flere omgange - som amtsve-
jen (der oprindeligt har været to små stikveje mod nord og syd) har betydet, og den er især 
synlig i den  øst/vestgående tidligere ”hovedgade”, Broveshøjvej og Ryttervej/Storemarksvej .  
Især byens østlige del er enestående og næsten uændret i sin struktur gennem de sidste 2-300 
år.   
Det snoede, smalle gadenet,  der fastholdes af huse og gårde, charmerende og velplejede ga-
dekær og grønne åbninger,  udgør fortsat et særdeles oplevelsesrigt samlet billede og havde 
således allerede tidligt anlæg til  de store miljøkvaliteter, som nu møder os, især ved kirken, 
langs Broveshøjvej og dens små bagstræder Murervej og Malervej, de grønne byrum ved  ga-
dekærene, ved den gamle Rytterskole og ved Storemarksvej.  
 
03.  LANDSBYENS HISTORIE 
Lille Heddinge er allerede tidligt kendt som selvstændig landsby, fra 1257 som Heddingæ pa-
ruum og Hedingæ litlæ, idet det i  Sct.Clara’s Kloster i Roskildes annaler er noteret, at kloste-
ret på dette tidspunkt fik overladt gods i byen. Senere, i 1337, kaldes den Litlæhæddingæ. 
Landsbyen er en typisk vej-og forte-by, hvor bebyggelsens gårde og huse er grupperet om-
kring en åben plads – forten – der var fællesejet område.  
Lige siden vikingetiden, frem til 1799 – udskiftningens år i Lille Heddinge -  har landsbyen 
bestået af ca. 25 næsten lige store gårde og nogle mindre huse, beboet af daglejere og hånd-
værkere (ved folketællingen i 1782 var der i Lille Heddinge 22 gårde og 230 indbyggere). 
Gårdene var placeret i to rækker, der omgav 3 gadekær og grønne arealer til fælles brug. 
 
På ældre kort, se fig.2, ses de to, uregelmæssige gårdrækker tydeligt, omkransende forten og  
samtidigt afgrænsende byen mod det åbne land. Forten dannede også ramme for  bystævnet 
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og om landsbyens fælles liv ved de tre gadekær, hvoraf det ene, det vestlige, nu ikke mere 
findes men er omdannet til fælles, grønt friareal. 
Baggrunden for udskiftningerne i landsbyerne ca. år 1800 skal søges i, at en landsbys tillig-
gende jord førhen var opdelt i tre marker eller vange og -  højst uhensigtsmæssigt - yderligere  
opdelt i agre efter bonitet, hvilket for den enkelte gård betød, at den kunne have jord spredt 
beliggende på helt op til 60-70 forskellige steder. 
 
 

 
                                       

 
Fig.1 Kortet er et udkast til den senere i 1799 gennemførte udskiftning i 
         Ll.Heddinge, og væsentlige træk som den stjerneformede struktur 

     kan tydeligt genfindes i fig. 2,kort fra 1806, efter udskiftningen. 
                                               
Efter udskiftningen, der i mange tilfælde – således også i Lille Heddinge - skete ved såkaldt 
stjerneudskiftning, forblev et mindre antal gårde, i Lille Heddinge 10 gårde, i landsbyen og fik 
markerne samlet i ét stykke som store trekanter, i hvis spidse ende gården fortsat lå ved for-
ten. De øvrige gårde  udflyttedes fra landsbyen, og fik derved også al deres jord samlet og tæt 
på gården. Ofte måtte der lodtrækning til for at kunne bestemme, hvilke gårde der skulle blive 
hvor de var i landsbyen, og hvilke der – nødtvungent som regel - skulle flyttes ud i det åbne 
land.   
Lille Heddinges senere udvikling er hovedsageligt sket ved en udfyldning af de tomme arealer 
på forten, og egentlig byudvidelse har kun fundet sted ved anlæg og bebyggelse af Skørpin-
gevej. 
 
04.  LANDSBYENS BEBYGGELSE 
Som Lille Heddinges centrum var kirken placeret, og denne, der blev påbegyndt ca. 1150-
1200, er en af de interessanteste i landet, med sine mange spor og rester. Der har været mange 
bud på, hvad årsagen har været til det romanske  kirkeskibs usædvanligt store højde – hele 3 
etager kan det have rummet - men det menes nu overvejende, at kirken har været en såkaldt 
forsvarskirke og nærmest  lignet en fæstning, muligvis med fladt tag og brystværn over yder-
murene.  
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Fig.2, Dette gamle kort fra 1806  viser Lille Heddinge før udskiftningen i 1799, og med sort er  markeret 

              de 10 gårde, der blev tilbage i landsbyen, da udskiftningen var gennemført. Gårdene er 1. Toftebæk, 
            6. Bakkegård, P. præstegård, 8. Heddingegård, 9. Østervang, 11. Højly, 15. Ole Ernst’s gård (Bro- 

              veshøjgård), hvor stuehuset og dele af længerne nu er nedrevet,, 17.møllegården, hvor kun stuehuset 
               er bevaret, hvilket også gælder for 21. Bækkevang,  og 22. Stolshøj. Langs landsby”gaderne” ses og- 

                 flere mindre huse, der tjente som boliger for håndværkere og landarbejdere. 
 
Over for kirken ligger den såkaldte Rytterskole, opført - sammen med 239 andre ud over det 
ganske land i årene 1721-1726 - efter påbud fra Frederik IV, der ikke ville overlade alt initia-
tiv til  sin bror, prins Carl, som allerede var i gang med sine skoler, således den i Store Torøje. 
Ved gården Østervang  er det  to mindre bygninger, der påkalder sig opmærksomhed, nemlig  
gårdsmedjen, der menes at være opført ca. 1790, og maltkøllen, begge nævnt i brandforsik-
rings-protokollen i 1823 og 1845, med grundige beskrivelser. 
Disse fire bygninger, kirken, rytterskolen, gårdsmedjen og maltkøllen, er alle fredede og ud-
gør, sammen med Lille Heddinge Mølle, der som stubmølle – i 1872 afløst af den nuværende, 
udvendigt restaurerede hollandske mølle, som skriver sig tilbage til 1600-tallet og er aftegnet 
på et søkort fra ca. 1717 (Jens Sørensens) – er de største og mindste mest vel bevarede byg-
ninger i Lille Heddinge. Men byen har derudover også  en stor mængde bygninger med mar-
kante bevaringsværdier, såvel selve den enkelte bygning – lille som stor - som dens placering 
i miljøet. 
 
De fleste af Lille Heddinges nuværende bygninger er bygget i slutningen  1800-tallet og i be-
gyndelsen af forrige århundrede, men der findes, især i gårdene, stadig spor og bygningsrester 
i mindre omfang af ældre dato. 
Der blev ved udskiftningen som nævnt 10 gårde tilbage i landsbyen, og de 6 af dem har endnu 
det lukkede, firelængede præg intakt. Af de øvrige er Heddingegård helt ændret og avlslæn-
gerne ved Præstegården forsvundet, ligesom kun stuehuset på Bækkevang stadig findes . Der 
er naturligvis foretaget talrige om- eller tilbygninger over tid, men man kan dog finde hele 
længer eller dele heraf på nogle af gårdene, som skriver sig tilbage til første halvdel af 1800-
tallet eller måske endnu tidligere. 
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Fig.3. Dette kort er fra før den lidt brutale udretning af Rødvigvej var gennemført, og de 10 
                            gårde, der forblev i selve landsbyen, er her fortsat intakte som gårdanlæg. 
 
  
Sådanne gamle træk fra omkring år 1800 kan også findes i de mindre huse, der for nogles 
vedkommende formentlig har været del af en udflyttet gård. Men disse, for det meste små hu-
se, har  især været beboet af de dårligst stillede og meget tit ombygget med dårlige materialer. 
De er derfor dårligere bevaret, uden dog at alle kulturhistoriske træk er gået tabt.  
 
Nyere bygninger stammer fra tiden omkring ca. år 1900 (f.eks. den tidligere skole fra 1892), 
bygget enten på forten, helt ud til vejen eller spredt mellem den ældre bebyggelse, opført efter 
nedrivning eller på ledige grunde. Flere er ensartede, små, kalkede enfamiliehuse af kridtsten 
fra Stevns Klint og med tegltag, ofte – på trods af ombygninger og ændrede vinduer eller tag 
– bevaret med de medfødte proportioner. 
Endelig er der få eksempler på bygninger fra den såkaldte Bedre Byggeskik-periode omkring 
1915. 
 
05.  LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD 
Det vigtigste formål med Lokalplan nr.67 for Lille Heddinge landsby er: 
- at fastlægge arealanvendelsen på en måde, så landsbyen fortsat kan fungere og udvikles,  
- at sikre en bevaring af byens karakteristiske træk og særlige præg, samtidig med at der kan 

ske en naturlig udvikling, samt  
- at sikre, at ny bebyggelse og bygningsændringer finder sted i overensstemmelse med den lo-

kale byggetradition. 
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Fig. 4. Omkring 1981 gennemførte Stevns Kommune en omfattende 
        registrering af landsbyerne, og dette kort er hentet derfra. 
        På dette tidspunkt var der fortsat småerhverv og butikker i 

                                                vist omfang, som medvirkede til at præge byen. 
 
En væsentlig del af byen har som allerede nævnt bevaret den hovedstruktur, der blev gælden-
de ved gårdenes udflytning i  1799. Selv om der er kommet nye huse til, og mange af de ældre 
huse er moderniseret og gjort tidssvarende, må bevaringsværdige hovedtræk prioriteres højt, 
således: 
 
- den vekslende tæthed i bebyggelsen og variationerne i denne, det bugtede vejforløb og små  
  sidestræder, 
- de ubebyggede vænger, velbevarede tofter og gadekær,  
- den store bestand af bevaringsværdige bygninger, samt 
- mængden af store, gamle træer 
 
Der kan ske en vis, men meget begrænset vækst, og der er derfor udlagt mindre arealer for en 
behersket boligudbygning.  
Lokalplan nr. 64 fra 2002 fastlægger retningslinier for etablering af hobbylandbrug i område 4 
B7.2. 
 
06.  ZONEFORHOLD 
Med planens vedtagelse forbliver Lille Heddinge i landzone.  
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07.  OMRÅDEOPDELING OG ANVENDELSE 
Byen opdeles i 7 områder. Jfr. Kortbilag 2. 
 
Delområde 4 B7.1: Boligformål 
Delområde 4 B7.2: Jordbrugsparceller 
Delområde  4 B7.3: Boligformål (Bakkegården) 
Delområde  4 D7.1: Offentlige formål (kirke, Rytterskole, forsamlingshus) 
Delområde  4 D7.2 Offentlige formål (veje- og fællesarealer, kirkegård) 
Delområde  4 E7: Erhvervsformål 
Delområde  4 J7 : Jordbrugsformål 
 
08.  BEBYGGELSENS OMFANG 
Lokalplanen bestemmer, at bebyggelsesprocenten (dvs. bebyggelsens etageareal i procent af 
grundarealet) ikke må overstige 35 i de erhvervsprægede områder, 25 ved åben lav og 35 ved 
tæt lav bebyggelse i boligområder, og 10 i enkelte andre områder.  
 
Bygninger må generelt ikke opføres med mere end én etage med udnyttelig tagetage, og byg-
ningshøjden må ikke overstige 8,5 m.   
 
09.  BEBYGGELSENS PLACERING 
Enkeltbygninger er, næsten normalt for ældre landsbyer, placeret i forskellige afstande til ve-
je, og ofte ligger der indimellem huse og gårde åbne ubebyggede vænger med et varieret by-
billede og -mønster til følge. 
 
Det er derfor ikke fundet naturligt eller nødvendigt at fastlægge egentlige byggelinier langs 
vej. Men der skal  i hvert enkelt tilfælde lægges en helhedsvurdering til grund for den indivi-
duelle placering af huset, under hensyn til den omgivende eller eventuelt tidligere bebyggelse 
på stedet. 
 
10.  BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 
For bebyggelsen i den ældste, oprindelige del af landsbyen fastlægges regler for bebyggelsens 
ydre fremtræden, for at sikre en harmonisk udvikling, der ikke fratager bydelen dens særlige 
præg  og velbevarede homogenitet. 

Kommunalbestyrelsen skal godkende nybygninger, ombygninger og tilbygninger i hvert en-
kelt tilfælde, men det er ikke hensigten at forhindre den naturlige udvikling, som til alle tider 
har kendetegnet den levende landsby. De fastlagte bestemmelser er derfor at betragte som 
krav, der ved efterfølgelse umiddelbart vil kunne opnå godkendelse, medens særlige ønsker til 
konstruktioner, materialer og farver fordrer Kommunalbestyrelsens specielle tilladelse. 
 
11.  BEVARING 
Inden for dele af lokalplanområdet fastlægges bevarende bestemmelser for bebyggelsen. Det 
betyder, at husene ikke må ændres udvendigt uden at kommunen tages med på råd. Herved 
kan det sikres, at bebyggelsens karakter fastholdes. Bestemmelserne medfører, at f.eks. æn-
dringer af vinduer, tagmaterialer og –udformning samt farver ikke må ske uden Kommunalbe-
styrelsens godkendelse. 
Der skelnes mellem bevaringsværdig, særligt bevaringsværdig samt fredet bebyggelse, men 
det skal påpeges, at man bør være opmærksom på, at der ud over sådanne bygninger, således 
som de er markeret i Kortbilag 3, forekommer mange mindre bygninger, ofte udhuse, der ind-
går værdifuldt som del af en  bebyggelse og derved bidrager til dannelse af særlige miljøkvali-
teter, og disse bør ofres opmærksomhed, inden man skrider til store ændringer eller eventuel 
nedrivning.  
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Bevaringsbestemmelserne gælder ikke for landbrugets avls- og driftsbygninger, med mindre 
disse er udpeget som særligt bevaringsværdige.  
For de ældste huses og gårdes vedkommende (huse, hvis beliggenhed kan spores helt tilbage 
til udskiftningstiden) skal deres hovedform og beliggenhed på grunden tillige bevares. Også 
ved eventuel genopførelse efter brand eller lignende skal der sigtes mod, at  disse huses belig-
genhed så vidt muligt opretholdes.  
Det er ikke lokalplanens formål for den eksisterende bebyggelse at ændre på allerede eksiste-
rende forhold. Det vil sige, at for eksempel vinduer må vedligeholdes som hidtil, og enkelte 
vinduer må skiftes til nye af samme slags. 
 
Ved bygninger, som er fredet efter bygningsfredningsloven, skal alle bygningsændringer, som 
går ud over almindelig vedligeholdelse, godkendes af Kulturarvsstyrelsen. 
 
For at sikre et grundlag for administration af lokalplanens bestemmelser om sikring af Lille 
Heddinges særpræg og store bestand af bevaringsværdige bygninger er der i samarbejde med 
Kulturarvsstyrelsen i 2002 foretaget en registrering af landsbyens bygninger, ordnet efter det 
såkaldte SAVE-analysesystem  (SAVE: Survey of Architectural Values in the Environment). 
Denne foreligger i ” Stevns Kommuneatlas. Byer og Bygninger 2002” og indgår i Kortbilag 3. 
Den vil blive anvendt i kommunens daglige administration af byggesager og er tilgængelig i 
Teknik- og Miljøafdelingen og på kommunes hjemmeside.  
Endvidere er der i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende Lokalplan nr. 67 foretaget en 
supplerende ajourført fotoregistrering af de enkelte bygninger i deres omgivelser.  
Disse foretagne registreringer vil muliggøre evt. støtte fra byfornyelsesmidler, såfremt Stevns 
Kommune opretter et bygningsforbedringsudvalg iht. Lov om Byfornyelse. 
 
Projektmateriale og ansøgning  
Til alle ny- og ombygninger, facadeændringer, samt arbejder vedrørende bevaringsværdig be-
byggelse skal der ansøges om tilladelse hos Stevns Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, 
Rådhuset, 4660 Store Heddinge.  

Inden for lokalplanområdet skal al bebyggelse ved udformning, materiale- og farvevalg i hen-
hold til Byggelovens § 6 D tilpasses den omkringliggende bebyggelse. Således skal også til-
bygning og ombygning tilpasses eksisterende bygning. 
 
Det bemærkes, at ét af formålene med Byggeloven er,  

”at fremme arkitektonisk kvalitet i byggeriet.” 
 
Teknik- og Miljøafdelingen kan vejlede i ombygningssager. 
 
For at sikre en hurtig sagsbehandling bør ansøgningsmaterialet ud over hvad der kræves i 
bygningsreglementet omfatte følgende:  

1. Opmåling eller fotografier, der viser bygningens nuværende udseende, med 
evt. tilstødende bebyggelse.  

2. Facadetegning, hvor ændringen er vist i mål 1:50 med evt. tilstødende bebyggelse,  
3. Eventuelt lodret snit i facaden visende ændringer.  
4. Oplysning om materialer og farver.  
5. Farve- og materialeprøver kan vedlægges ansøgningen.  

 
 
FORHOLD TIL ØVRIGE PLANLÆGNING 
12.  REGIONPLAN 
Storstrøms Amts ”Regionplan 2005” danner rammerne for Stevns Kommuneplan, PLAN 21 
06. Regionplanen anbefaler, at ”Lokalplaner for byer i landzone skal som hovedregel omfatte 
hele byområdet og ikke kun en del af det.” 
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Nærværende Lokalplan nr. 67 er i overensstemmelse med ”Regionplan 2005”.  
 
 
13.  KOMMUNEPLAN 
I  Stevns Kommuneplan 2006-18, PLAN 21 06, er Område 4B7, Lille Heddinge Landsby, 
omfattet af følgende generelle rammebestemmelser: 
 
”Retningslinier for detailhandel 
I Højerup, Lille Heddinge og Lund gives der mulighed for etablering af dagligvarebutik med 
et bruttoareal på højst 250 m2 og udvalgsvarebutik med et bruttoareal på højst 200 m2. 
 
Bevaring 
Landsbyernes miljømæssige kvaliteter skal søges fastholdt, særligt i forbindelse med nybyg-
geri, ombygning og vedligeholdelse, dog uden at forhindre, at der kan ske en naturlig og nød-
vendig fornyelse. De kvaliteter, der skal bevares, drejer sig om det samlede miljø, enkelthuse, 
beplantning, vejforløb og gadejord. 
 
 
Boliger og anden bebyggelse 
Der forudsættes et begrænset boligbyggeri i landsbyerne som afrunding eller udfyldning. For 
Sigerslev og Lunds vedkommende kan etablering af nye udstykninger til bebyggelse og anlæg 
kun ske ved lokalplanlægning. 
 
Erhverv 
Mindre erhverv skal have mulighed for etablering i landsbyerne. 
 
Kystnærhedszonen 
Holtug, Sigerslev, Højerup, Lille Heddinge og Lund er beliggende i kystnærhedszonen, og 
egentlig byvækst er ikke mulig, med mindre der er en særlig planlægningsmæssig eller funkti-
onel begrundelse for en kystnær lokalisering.” 
 
Herudover er Lille Heddinge omfattet af følgende rammebestemmelser for lokalplanlægnin-
gen: 
 
”1. Anvendelse 
 Områdets anvendelse er fastlagt til boligformål, offentlige formål, samt til jordbrugsformål 
og andre mindre erhvervsformål. . 

Butikker, servicevirksomheder, institutioner og fællesanlæg kan tillades indpasset i området. 
Overflødiggjorte og tomme bygninger i landsbyerne kan på vilkår af, at landsbykarakteren 
ikke brydes og såfremt det ikke medfører væsentlige gener for omgivelserne, genanvendes til 
boliger, erhverv, institutioner eller fritidsaktiviteter. 

 
 2. Bebyggelsens omfang 
Bebyggelsesprocenten må, for hver enkelt ejendom, ikke overstige 25. 

Bebyggelsens højde må ikke overstige 1½ etage og 8,5 meter. 

Hvis hensynet til virksomhedens eller anlæggets drift taler for det, kan enkelte bygninger eller 
bygningsdele tillades opført i større højde. 

 
 3. Bebyggelsens fremtræden 
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 Landsbybebyggelsens særlige miljømæssige kvaliteter skal søges fastholdt, særligt i forbin-  
 delse med nybyggeri, ombygning og vedligeholdelse, således 
 -  at eksisterende bebyggelse opført før 1940 ved restaurering, ombygning og vedligeholdel-  
     skal udføres i samme form, udtryk og materialer svarende til bebyggelsens oprindelige 
     stil og arkitektur for at sikre den bygningskulturelle arv og karakter, og 
  -  at ny bebyggelse samt om- og tilbygning får en placering, udformning og materialevalg, 

   som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition. 
  Undtaget herfra er dog istandsættelse af og ny bebyggelse til landbrugets avls- og driftsbyg- 
  ninger, med mindre der er særlige begrundelser herfor, såsom bevaringsinteresser, som er 
  knyttet til landbrugsbebyggelsen og nærmest tilliggende arealer i landsbyen. 
 
4. Friarealer og stier 
Fælles friarealer såsom gadekær, branddamme, græsarealer, stier, fortove, og lign. skal regi-
streres, fastholdes, plejes og være tilgængelige. 

Friarealer mod vej - private som offentlige - skal søges friholdt for oplagring. 

Karakterfuld beplantning skal søges fastholdt. 

 
5. LOKALPLAN 
 a. En lokalplan skal omfatte hele landsbyen og indeholde en registrering af eksisterende for- 
     hold, samt bestemmelser til sikring af bystrukturen, bevaringsværdig bebyggelse samt be- 
 varing og pleje af gadejord, fællesarealer, gadekær og værdifuld bevoksning. 
   Det kommende komuneatlas’ kortlægning af bevaringsværdig bebyggelse mv. skal indar- 
   bejdes i lokalplanen og evt. udbygges. 
  b. En lokalplan skal indeholde retningslinier for regulering af trafikken, med henblik på at 
      forbedre forhold for cyklister og fodgængere. 
  c. En lokalplan kan fastlægge gang- og cykelstiers indføring i landsbyen. 
 
6. Særlige muligheder i en lokalplan 
En lokalplan kan, uanset bestemmelser i pkt. 1, 2 og 3 muliggøre: 

• at der inden for området indpasses anden anvendelse og anden ydre fremtræden for 
bebyggelse end nævnt i pkt. l og 3, såfremt landsbykarakteren ikke brydes og såfremt 
det ikke medfører væsentlige gener for omgivelserne 

• at der i dele af området kan indrettes eller opføres bebyggelse med en bebyggelses-
procent på indtil 35 for hver enkelt ejendom. 

 
7. Zoneforhold 
Området skal fortsat have zonestatus som landzone. 
 
8. Øvrige zoneforhold 
Området er beliggende i kystnærhedszonen”. 
 
For et område ved landsbyens nordlige skel og vest for amtsvejen er udarbejdet Lokalplan nr. 
64, der fastlægger retningslinier for etablering af hobbylandbrug. (Område 4 B7.2) 
 
Nærværende Lokalplan nr. 67 er i overensstemmelse med bestemmelserne i PLAN 21 06.  
 
14.  SPILDEVANDSPLAN 
Dele af det område, der er omfattet af lokalplanen, ligger uden for det eksisterende kloakop-
land. Det drejer sig om dele af områderne 4 B7.1, 4 E7 og 4 J7. 
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Stevns Kommune vil udarbejde et tillæg til den eksisterende spildevandsplan, da områderne 
ikke er omfattet af spildevandsplanen samt søge ny udledningstilladelse for Rødvig Rensean-
læg. 
 
15.  VANDFORSYNINGSFORHOLD 
Lokalplanområdet forsynes fra Lille Heddinge Vandværk/Rødvig Vandværk. 
 
16.  VARMEPLANLÆGNING 
Lokalplanområdet indgår i Stevns Kommunes varmeplan som naturgasområde. Ny bebyggel-
se kræves tilsluttet naturgasnettet inden ibrugtagning. Der kan dog meddeles dispensation for 
tilslutningspligten, såfremt en vis del af bygningens energiforbrug dækkes af alternati-
ve/vedvarende energikilder, eller såfremt øvrige foranstaltninger medfører et lavere energibe-
hov end ”normalt”. Dispensation meddeles af kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. 
 
17.  DETAILHANDEL 
Der gives mulighed for etablering af dagligvarebutik med et bruttoareal på højst 250 m2 og 
udvalgsvarebutik med et bruttoareal på højst 200 m2. 
 
18.  LANDBRUGSPLIGT 
I dele af områderne 4 B7.1, 4 B7.3 og 4 B7.2, som udlægges til ny boligbebyggelse, er der i 
dag landbrugspligt. Landbrugsministeriet skal give tilladelse til ophævelse af landbrugsplig-
ten, før der kan bygges på arealerne. 
 
19.  VEJFORHOLD  
Langs Rødvigvej skal bebyggelse, ifølge Storstrøms Amts  tinglyste krav, holdes min. 20 m 
fra vejmidte.  
 
Der må ikke etableres nye tilkørselsveje til arealet uden amtets godkendelse. 
 
20.  NATURBESKYTTELSE m.v. 
Langs flere af områderne er der diger beskyttet af Museumslovens kapitel 8 A. Digerne må 
ikke ændres eller fjernes uden forudgående dispensation fra Storstrøms Amt. Jfr. Kortbilag 3. 
 
Generelt gælder, at vandhuller m.v. beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3 ikke må ændres 
uden forudgående dispensation fra Storstrøms Amt.  
 
Omkring Lille Heddinge Kirke er der en 300 m kirkebyggelinie, jfr. Naturbeskyttelsesloven 
§19. Opførelse af bygninger højere end 8,5 m vil kræve en dispensation. Jfr. Kortbilag 3. 
 
Endvidere er arealer omkring kirken omfattet af en kirkeomgivelsesfredning, den såkaldte  
Exnerfredning. Bebyggelse, beplantning mv., som er i strid med fredningen, må ikke foreta- 
ges uden tilladelse fra Fredningsnævnet. Jfr. Kortbilag 3. 
 
Lille Heddinge er beliggende i Kystnærhedszonen, og egentlig byvækst er ikke mulig, med 
mindre der er særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for en kystnær lokali-
sering. 
 
21.  MILJØFORHOLD/AGENDA  21 
Ved FN's konference i Rio i 1992 underskrev Danmark sammen med 176 andre lande et do- 
kument, der forpligter landene til at sætte miljøet på dagsordenen (agenda) for det 
21.århundrede, og til at arbejde for en bæredygtig udvikling til gavn for jordkloden og livet på 
den, også på lang sigt. 
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Stevns Kommune ønsker at bidrage til den globale udvikling ved at støtte aktiviteter, der kan 
fremme: 
 
- helhedssyn og tværsektoriel tænkning 
- aktiv borgerdeltagelse 
- kredsløbstankegang 
- inddragelse af globale hensyn 
- styrkelsen af det langsigtede perspektiv. 
 
Stevns Kommune er gerne behjælpelig med råd og oplysninger om energi, ressourcer, materi-
aler, affaldshåndtering og teknik, der kan fremme en bedre økologisk balance i bosætningen 
og bebyggelsen. 

 

22.  MILJØVURDERING 
Ifølge Lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer er nærværende 
lokalplan for Lille Heddinge blevet screenet. 
 
Lille Heddinge har været kendt som landsby siden 1257.  

• Det vurderes, at planen ikke giver mulighed for anlægsprojekter, der er omfattet af lo-
vens bilag 3 og 4 

• Det vurderes, at planen ikke medfører en væsentlig påvirkning af et internationalt be-
skyttelsesområde 

• Det vurderes, at planen ikke kan få væsentlig indvirkning på miljøet i det hele taget, 
idet der henvises til de kriterier, der er angivet i lovens bilag 2, idet formålet med lo-
kalplanen er at  

o fastlægge arealanvendelsen på en måde, så landsbyen fortsat kan fungere og 
udvikles, 

o sikre en bevaring af byens karakteristiske træk og særlige præg, samtidig med 
at der kan ske en naturlig udvikling, samt 

o sikre, at ny bebyggelse og bygningsændringer finder sted i overensstemmelse 
med den lokale byggetradition 

 
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes. 
 

23.  LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort efter reglerne i planloven, må der ikke, 
jfr. planlovens § 18, retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med bestemmelserne i lokal-
planen.  
 
Lokalplanen medfører ikke i sig selv en handlepligt til at ændre eksisterende, lovlige forhold, 
der således kan fortsætte som hidtil.  
 
Byggeri, udstykning eller ændret anvendelse mv., der etableres efter, at lokalpla-
nens retsvirkninger er trådt i kraft, skal være i overensstemmelse med lokalplanens bestem-
melser.  
 
Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige ændringer af lokalpla-
nens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke er i strid med planens principper eller 
formål.  
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Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny 
lokalplan.  
 
Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesreguleren-
de bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning,  
 
Inden for de områder, som omfattes af lokalplanens § 3.2.4 og § 3.2.5, fastlægges anvendel-
sen til offentlige formål. Det betyder, at ejerne efter planlovens § 48 under visse forudsætnin-
ger kan kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.  
 
I henhold til § 47 i planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller ret-
tigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggø-
relse af lokalplanen.  
 
Lokalplanen indeholder i §9.1 bestemmelser om, at eksisterende bebyggelse ikke må nedrives 
uden tilladelse fra Kommunalbestyrelsen. 
Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren efter Planlovens § 49 under visse forudsætninger 
forlange, at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning. 
 
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, for-
trænges af planen.  
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Lokalplan nr. 67, Lille Heddinge landsby 
 
I henhold til Planloven fastsættes herved følgende bestemmelser for det i §2, stk. 1 nævnte 
område: 
 
§1 LOKALPLANENS FORMÅL 
 

Formålet med lokalplanen er at tilvejebringe et fælles administrativt grundlag for ud-
vikling af landsbyen, således at denne sker under hensyntagen til det nuværende miljø. 
Planen skal således 

• fastlægge arealanvendelsen på en måde, så landsbyen fortsat kan  
 fungere og udvikles, 
• sikre en bevaring af byens karakteristiske træk og særlige præg,  
 samtidig med at der kan ske en naturlig udvikling,  
• sikre, at ny bebyggelse og bygningsændringer finder sted i over- 
 ensstemmelse med den lokale byggetradition, samt 
• sikre, at ny bebyggelse og ændring af eks. bebyggelse får en  pla- 
 cering, udformning og materialevalg, som er i  overensstemmelse med 
 den lokale byggetradition, og som kan medvirke til at støtte og bevare  
 det eksisterende miljø. 

 
§2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 
 

2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på Kortbilag 1. 
 

Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre, alle Lille Heddinge By og 
Sogn: 
 
OMRÅDE 4 B7.1    (flere delområder) 

                             BOLIGFORMÅL 
                             Matr.nr. 

Del af 1a, 2a, 2i, 2k, 5c, 5d, 5e, 6d, 7f, 7g ,7h, 7i, 8d, 8e, 9a, 9d, 11b, 11d, 
11e, 11f, 11g,11i, 11k, 12c, 12m, 12n, 13a, del af 13c, 14a, 15a, 15b, 20d, 
20e, 20i, 21b, 21d, 22c, 22o, 22p, 22q, 23b, 23c, 23d, 23f, 24f, 29b, 30b, 
30c, 31b, 32b, 33b, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48a, 48b, 49a , 
49b, 52, 55.  
 
OMRÅDE 4 B7.2    (Lokalplan  nr. 64)   
JORDBRUGSPARCELLER 
Matr.nr. 
Del af 4a, 35h, 35i, 35k, 35l, 35m, 35n, del af 35o, 35p. 
 
OMRÅDE 4 B7.3  (Bakkegård) 
BOLIGFORMÅL  
Matr.nr.  
35 g. 

 
OMRÅDE 4 D7.1  (4 delområder) 
OFFENTLIGE FORMÅL 
Matr.nr.  
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2g (forsamlingshus), 2b (Rytterskole), 68 (kirke).  
 
OMRÅDE 4 D7.2                 (vejforløb vest/øst, Ryttervej/Broveshøjvej,  
OFFENTLIGE FORMÅL       sideveje, gadekær, grønne fælles friarealer) 

                            Matr.nr. 
69 og 241 (kirkegård), 6e, 67a, 67b, 7000ac, 7000am, 7000d, 7000p, (
rervej: dele af 32b, 16, og 43), (Malervej: dele af 15a, 22c, og 15b), (Klok
kervej: del af 35g). 

Mu-
-

 
  OMRÅDE 4 E7 

ERHVERVSFORMÅL 
Matr.nr. 

  Del af 2i, 12f, 12k.  
                          
                             OMRÅDE 4 J7  (flere delområder) 
                             JORDBRUGSFORMÅL 

Matr.nr. 
10a, 16.  

 
2.2 Lokalplanen omfatter de i §2.1 nævnte ejendomme, samt alle parceller, der 

efter 30. marts 2006 udstykkes fra disse ejendomme. 
 
  2.3 Hele lokalplanområdet er beliggende i og forbliver i landzone. 
 
 
§3  OMRÅDETS ANVENDELSE 
 

3.1 Områdets opdeling i delområder efter anvendelsesformål fremgår af k
lag  2. 

ortbi-

 
3.2 For de enkelte områder gælder følgende bestemmelser: 

 
OMRÅDE  4 B7.1  (flere delområder) 
BOLIGER 

                              
3.2.1 Inden for delområderne 4 B7.1 fastlægges anvendelsen til boligformål i 

form af åben lav bebyggelse, opført som parcelhuse eller lejeboliger, med 
tilhørende kollektive anlæg såsom legepladser, grønne friarealer, o. lign. 

 
 Der kan med Kommunalbestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde t

lades mindre erhverv, som kan indpasses i forhold til omgivelserne og ikk
medfører ulemper for de omboende. 

il-
e 

 
OMRÅDE 4 B7.2 
JORDBRUGSPARCELLER 

 
3.2.2 Inden for området  fastlægges anvendelsen til jordbrugsformål i form af  
                   jordbrugsparceller, jfr. Lokalplan nr. 64. 

 
                             OMRÅDE 4 B7.3 
                              BOLIGER 
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          3.2.3           Inden for området  fastlægges anvendelsen til boligformål, i form af  å- 
                             ben eller tæt lav bebyggelse, herunder kollektive boligformer med tilhøren- 
                             de fælles funktioner, såsom fællesbygninger, legepladser, grønne friarealer,  
                             o. lign.. 

 Der kan med Kommunalbestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde  
 tillades mindre erhverv, som kan indpasses i området uden genevirkninger i  
 forhold til omgivelserne og ikke medfører ulemper for de omboende. 
 
Udestuer og lignende mindre bygninger kan opføres, men kun efter Kom-
munalbestyrelsens tilladelse og efter en samlet plan. 

 
                            OMRÅDE 4 D7.1 

OFFENTLIGE  FORMÅL 
 

3.2.4 Inden for området fastlægges anvendelsen til offentlige formål, herunder 
kirke og kirkegård, forsamlingshus, o. lign. for landsbybeboerne fælles be- 

                  hov. 
 

OMRÅDE 4 D7.2 
OFFENTLIGE FORMÅL 
 

          3.2.5 Inden for området fastlægges anvendelsen til off. formål, såsom veje, stier, 
                  grønne friarealer for leg og ophold mv., og samlingsplads, med mulighed for 

anlæg af grillplads, naturlegeplads o. lign. andre uformelle aktiviteter.  
 

OMRÅDE 4 E7 
                             ERHVERVSFORMÅL 
 
          3.2.6          Inden for området  fastlægges anvendelsen til erhvervsformål, herunder let-  
                             tere industri, lager- og  værkstedsvirksomhed, samt enkelte boliger (besty-   
                             rer- / portnerbolig o.lign.) i tilknytning til den enkelte virksomhed. 

 Der skal sikres areal til et beplantningsbælte langs områdets afgrænsning  
                             mod vest og syd. 
 

OMRÅDE 4 J7 
                            JORDBRUGSFORMÅL 
 
           3.2.7     Inden for delområderne  fastlægges anvendelsen til jordbrugsformål. 

Ejendommene må kun anvendes til landbrug, gartneri o. lign., og der må 
kun opføres bebyggelse med henblik på dette formål. 

                            Kommunalbestyrelsen kan tillade, at bygninger, der ikke længere er nød- 
   vendige for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom, tages i 

brug til boligformål eller til andre formål, som efter Kommunalbestyrelsens 
skøn kan indpasses i området, og under forudsætning af, at anvendelsen ikke 
medfører ulemper for de omboende. 

 
 
§4 UDSTYKNINGER 

 
4.1 Udstykninger kan ske i det omfang, det er nødvendigt for lokalplanens reali-

sering og efter udstykningsplaner, som er godkendt af Kommunalbesty-
relsen i hvert enkelt tilfælde. 
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4.2 I område 4 B7.1 er med krydsskravering vist mindre arealer, hvor der kan 

tillades nyt boligbyggeri, dog kun efter godkendt lokalplan. 
 
 
§5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 
 

5.1 De eksisterende veje og stier opretholdes med deres nuværende bredde, be-
liggenhed og forløb. Der kan dog etableres hastighedsdæmpende foranstalt-
ninger, efter regler iht. Færdselsloven. 

 
5.2 Til ny bebyggelse inden for område 4 B7.1, 4 B7.2 og 4 B7.3 skal der etab-

leres mindst 2 parkeringspladser pr. bolig ved åben lav bebyggelse og 1,5 
parkeringspladser pr. bolig ved tæt lav bebyggelse. 

 Nye parkeringsområder i område 4 B7.3 skal befæstes med græsarmerings-
sten. 

 
5.3 I forbindelse med en ejendoms ibrugtagning til erhverv eller ved nybyggeri 

af erhverv inden for områderne 4 E7 og 4 J7 skal der på ejendommene an-
lægges 1 parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsareal efter Kommunal-
bestyrelsens anvisning og godkendelse.  
 

§6 TEKNISKE ANLÆG 
 

6.1 VEJBELYSNING 
 
Etablering eller ændring af vejbelysning skal ske under hensyntagen til 
landsbymiljøets karakter og efter Kommunalbestyrelsens anvisning og god-
kendelse. 
Dette gælder også ved valget af master, armaturer og lyskilder.  

 
6.2 ANTENNER/PARABOLER 

 
6.2.1  Opsætning af udvendige antenner, paraboler m.v. kan ske, såfremt vigtige 

bygningsdele ikke skjules helt eller delvis. 
 Inden for område 4 B7.1, 4 B7.2 og 4 B7.3 må der normalt kun opsættes pa-

raboler, hvis overkant målt fra terræn ikke overstiger en højde på 2,5 meter. 
Parabolens diameter må ikke overstige 90 cm. 

 Opsætning af antenner, paraboler m.v. skal godkendes af Kommunalbesty-
relsen. 

 
6.2.2 Inden for lokalplanområdet kan der tillades opsætning af fællesantennean- 
                  læg, såfremt dette efter Kommunalbestyrelsens skøn ikke er til gene for om-

givelserne. 
 
6.3 SOLFANGERE 

 
Inden for lokalplanområdet må der kun opsættes solfangere eller solcellepa-
neler på bebyggelsens facade og tagflade, såfremt sådanne i form og farve- 
og materialevalg er tilpasset bygningen i øvrigt.  
Opsætning af sådanne anlæg kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse. 
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(For område 4 B7.2 gælder bestemmelserne i Lokalplan nr. 64). 
6.4 FORSYNINGSLEDNINGER 

 
Nye forsyningsledninger, herunder også stikledninger, må kun udføres som 
jordkabler. 

 
 
§7 BEBYGGELSENS PLACERING OG OMFANG  

  
7.1 Placering af ny bebyggelse inden for lokalplanområdet skal godkendes af 

Kommunalbestyrelsen. 
Bebyggelsen må ikke være hindrende for etablering af og adgang til nød-
vendigt antal parkeringspladser, jfr. §5. 

 
7.2 For de enkelte områder gælder følgende bestemmelser: 

 
      OMRÅDE  4 B7.1 OG  4 B7.3 

                             BOLIGER 
            
           7.2.1         Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom i område 4 B7.1 må ikke 
                            overstige 25.  
   Ved eventuel ønske om udnyttelse med en bebyggelsesprocent større end 25 

kan dette kun ske efter en af Kommunalbestyrelsen godkendt lokalplan. 
 
                  Ved tæt-lav bebyggelse i område 4 B7.3  må bebyggelsesprocenten ikke o- 
                  verstige 35, og bebyggelse må kun finde sted efter en af Kommunalbesty- 
                  relsen godkendt bebyggelsesplan. 

 
7.2.2 Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttelig tagetage 

(1½ etage). 
 
7.2.3 Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m, og facadehøjde må ikke overstige 

3,2 m over naturligt terræn. 
En evt. kælder må ikke have loftet beliggende mere end 0,3 m over naturligt 
terræn. 

 
7.2.4 Bygninger må ikke gives en større husdybde end 8 m.  
 Husene skal bygges med samme facadelængde som husdybden (punkthus) 

eller med facadelængde ikke mindre end husdybden x 1,6 (længehus).  
                   
7.2.5 Tage skal være symmetriske saddeltage. 

 
7.2.6 Tagets vinkel med det vandrette plan skal være mellem 40o og 50o. Kom-

munalbestyrelsen kan tillade en hældning på min. 25o i tilfælde, hvor be-
byggelsen skal omfattes af en lokalplan, iht. pos. 7.2.1. 

 
Ved mindre bygninger med husdybde på max. 4 m på f.eks. skure og udhuse 
eller tilbygninger kan anvendes hældning ned til 15o. 

 
7.2.7 Garager må kun opføres nærmere den adgangsgivende vej end 5 m efter 
                  Kommunalbestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde.  
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7.2.8 Endvidere gælder særlige bevaringsbestemmelser som anført under §9. 
 

      OMRÅDE 4 B7.2 
                  JORDBRUGSPARCELLER 
 
7.2.9          Bebyggelsens omfang, bygningshøjde og tagform er fastlagt i Lokalplan nr.  

64. 
 
7.2.10 Det er tilladt på hver parcel at holde husdyr, dog kræves dispensation fra 

Kommunalbestyrelsen til svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold i hvert 
enkelt tilfælde. Endvidere skal reglerne for erhvervsmæssigt dyrehold mht. 
antal dyreenheder pr. arealenhed overholdes. Dyreholdet må ikke være til 
gene for de omboende. 

               
OMRÅDE 4 D7.1

      OFFENTLIGE FORMÅL 
 
7.2.11 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25, med 

mindre Kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde godkender andet. 
. 

          7.2.12 Ny bebyggelse på matr. 2g må ikke opføres i større højde end nuværende 
                            bygninger. 
  
          7.2.13        Tage skal være symmetriske saddeltage. 
 

     OMRÅDE 4 D7.2 
                  OFFENTLIGE FORMÅL 
 
7.2.14 Området må ikke bebygges.  
                  Kommunalbestyrelsen kan dog på matr.nr. 67 b godkende en bebyggelse på  

max. 100 m2 brutto og dennes placering, såfremt den skønnes nødvendig for 
eller kan fremme udnyttelse af arealet til fælles formål og aktiviteter for 
landsbyens beboere. 

 
7.2.15 Bebyggelsen må ikke udføres med mere end 1½ etage, og bygningshøjden 

må  ikke overstige 8,5 m. 
 

7.2.16 Taget skal være et symmetrisk saddeltag og med hældning på 45-500. 
 

OMRÅDE 4 E7 
ERHVERV 

7.2.17 Bebyggelsesprocenten for området må ikke overstige 35. 
 

          7.2.18 Ny bebyggelse skal opfylde bestemmelserne for område 4 B7.1 og 4 B7.3,  
                  i  §§ 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5 og 7.2.6. 
                  Kommunalbestyrelsen kan dog godkende afvigelser herfra, såfremt dette 

skønnes nødvendigt for erhvervsformålet. 
 

          7.2.19 Der skal sikres areal til et 5 m bredt beplantningsbælte langs områdets af- 
                             afgrænsning mod vest og syd. 
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  OMRÅDE 4 J7 
                             JORDBRUG 
 

7.2.20 Bebyggelsesprocenten for området må ikke overstige 25. 
 

7.2.21 Bortset fra bygninger bestemt for driftsformål for landbrug må området ikke 
bebygges. 
Ny bebyggelse må kun opføres med Kommunalbestyrelsens godkendelse og 
skal være i 1½ etage, med udnyttelig tagetage. 

 
7.2.22 Endvidere gælder særlige bevaringsbestemmelser som anført under § 9. 
 

 
§8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 
 

8.1 Inden for lokalplanområdet skal al bebyggelse ved udformning og materia-
le- og farvevalg iht. Byggelovens § 6d tilpasses til den omkringliggende be-
byggelse.  

                  Således skal også tilbygning og ombygning tilpasses til eks. bygning. 
 

8.1.1 Blanke tagmaterialer, herunder glaserede tagsten af tegl, og teglstenslignen-
de stålplader må ikke anvendes, dog undtaget glas til væksthuse, overdæk-
kede terrasser, udestuer o. lign. 

 Efter særskilt ansøgning i hvert enkelt tilfælde kan Kommunalbestyrelsen 
godkende anvendelse af glaserede tegl.  

                  Taggrater og helvalmede tage må ikke forekomme, med mindre sådanne 
indgår i eksisterende bebyggelse, og kun efter Kommunalbestyrelsens god-
kendelse i hvert enkelt tilfælde. 

                   Jfr. endvidere § 6.3 vedrørende solfangere og solcellepaneler. 
 
8.1.2 Ved valg af materialer og farver til udvendige bygningssider samt tagflader 

skal søges beherskelse, ved farvevalg ved brug af afdæmpede kulører 
 Farver skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. 
 
8.1.3 Såfremt termoruder anvendes i sprodsedelte vinduer, må bredden af den 

synlige sprodse ikke være større end 24 mm. 
 

8.1.4 Permanent skiltning og reklamering må kun finde sted med Kommunalbe-
styrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde, hvor der er meddelt tilladelse 
til at udøve erhvervsvirksomhed. 

 
8.2 For de enkelte områder gælder endvidere følgende bestemmelser: 

 
OMRÅDE 4 B7.1 og 4 B7.3 
BOLIGER 

 
8.2.1 Ny bebyggelse samt om- eller tilbygninger skal tilpasses helhedsbilledet i 

landsbyen og være i overensstemmelse med den stedlige byggetradition med 
hensyn til bygningsform, proportionering af facader, materialer og farver, og 
må kun finde sted med Kommunalbestyrelsens godkendelse. 

 
8.2.2 Ved ny bebyggelse skal tage dækkes med røde teglsten, strå, korte grå fiber-

cementbølgeplader eller grå cementtagsten, medmindre andet godkendes af  
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 Kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde eller dokumenteres at være op-

rindelig. 
Mindre tage på udhuse, skure, mv. skal svare til hovedhusets, eller  have  
beklædninger af tagpap samlet på trekantlister, zink (evt. med lodretstillede 
false) eller galvaniserede stålplader (pandeplader).  
Til udestuer kan anvendes glas og lignende materialer efter Kommunalbe-
styrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde. For område 4 B7.3 gælder, at 
en sådan bygning kun må udføres efter en godkendt samlet plan.  

                            
Vinduer i kviste skal udføres i begrænset størrelse og aldrig med større 
bredde og højde end stueetagens vinduer, med tagform med symmetriske 
tagflader, der har hældning og tagdækning som hovedhuset, eller med flade-
re hældning eller buetag med metalbeklædning, eller med tag med ensidigt 
fald fra tagryg til tagfod på kvist (taskekvist).  
Kvisttagene skal være uden eller med minimalt udhæng. Såfremt sidebe-
klædning på kvistsiderne/flunkerne udføres af træ, skal beklædningen være 
lodret.  
I stråtag skal kviste udføres med halvrundt tag som en naturlig del af stråta-
get, og vinduer udformes, så karme følger tagets krumning. 

 
8.2.3 Ydermure skal fremstå i blank mur eller som pudset, vandskuret eller berap-

pet mur i afdæmpet farve, behandlet med kalkfarve eller silikatmaling. Far-
ve skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. 
Facader af letbeton vil også kunne anvendes, men skal i givet fald filtses el-
ler pudses og males eller kalkes. 
  
Facade eller facadedele med beklædning  af træ kan tillades anvendt i min-
dre omfang, såfremt beklædningsform og -farve indgår som naturlig del i 
bygningens samlede udtryk og karakter,  f.eks. som anført nedenfor  i § 
8.2.5  for gavltrekanter, og kun efter Kommunalbestyrelsens godkendelse i 
hvert enkelt tilfælde. 
 

8.3 Bestemmelserne i punkt 8.2.1 - 8.2.3 er ikke gældende for landbrugets avls- 
og driftsbygninger. 

                              
OMRÅDE 4 D7.1 OG 4 D7.2  

                              OFFENTLIGE  FORMÅL  
             8.3.1          For bebyggelses udformning er pos. 8.2.1 – 8.2.3 gældende. 
 
                              OMRÅDE 4 J7 

                   JORDBRUG 
8.4.1 Bestemmelserne i punkt 8.2.1 - 8.2.3 er ikke gældende for landbrugets avls- 

og driftsbygninger. 
                  Bebyggelsens udformning skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i hvert 

enkelt tilfælde, jfr. § 7.2.21. 
 
 
§9 BEVARING AF BEBYGGELSE OG BEPLANTNING 
 

9.1 Eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet må ikke nedrives, til-
byg ges eller ombygges væsentligt, med mindre Kommunalbestyrelsen giver 
tilladelse hertil. Jfr. fodnote, side 25.  
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Det bemærkes endvidere, at Sydsjællands Museum har lovfæstet ret til at 
vurdere alle sager vedrørende ombygning af eks. bygninger, nedrivnings-
planer, mv.. 

 
9.2 Den skarpe grænse mellem landsbyen og de omgivende åbne marker skal al-

tid fastholdes som levende hegn, således at landsbyen udefra fortsat kan op-
leves som del af landskabsbilledet. 
Fældning af større ældre træer, med kronediam. 8 m og derover, må kun 
finde sted med Kommunalbestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde. 

 
9.3 Alle ændringer af eks. bebyggelse skal ved vedligeholdelse eller tilbygning 

udføres med respekt for den stedlige byggetradition med Kommunalbesty-
relsens godkendelse. Jfr. fodnote, side 25. 

 
 
BEVARINGSVÆRDIG BEBYGGELSE (SAVE 1-6) 

 
9.3.1 De på Kortbilag 3 – der med visse tilføjelser svarer til det i ” Stevns Kom-

muneatlas”(Kulturarvsstyrelsen, 2002) side 49 indeholdte registreringskort – 
med skraveret signatur viste fredede eller bevaringsværdige bebyggelser  
har i væsentlige træk bevaret deres oprindelige karakter og skal tilstræbes 
vedligeholdt eller om-/og tilbygget i overensstemmelse hermed. Jfr. fodnote, 
side 25. 
Det skal tilstræbes, at alle ændringer eller fornyelser sker ved udskiftning/ 
tilbageføring under iagttagelse af de stedlige traditioner og bygningens op-
rindelige udtryk. Dette gælder tagdækningsmateriale og -detaljer, herunder 
udhæng og skorstenes størrelse og udformning, facaders udformning, - 
detaljering og -overfladebehandling, samt døre og vinduers udformning, -
detaljering og overfladebehandling. 

                             
Ved udskiftning af nyere, nedslidt tagdækning, f.eks. af fibercementbølge-
plader (f.eks. Eternit), skal det tilstræbes, at denne sker til det oprindeligt 
anvendte eller tilsvarende tagmateriale, jfr. pos.8.2.2.  
Afslutning af tag ved tagfod og gavle må ikke udføres med udhæng, der helt 
eller delvis skjuler oprindelige murede detaljer som gesimser, friser, mv.. 
På bygninger af bindingsværkskonstruktion må tagdækning ikke udføres af  
stive plader, som f.eks. fibercement-bølgeplader. 
Murede skorstene skal bevares, idet disse ofte kan gives en anden funktion, 
f.eks. til ventilation, aftræk fra gasfyr, simple aftræk, o.lign. 
 
Ovenlys i tagflader mod vej skal undgås men skal her i givet fald udføres 
som små ovenlysvinduer eller som kviste. Ved små ovenlysvinduer forstås 
ældre ovenlystyper af støbejern eller de mindste moderne typer, f.eks. det 
såkaldte ”fredningsvindue”. 
Større ovenlysvinduer med sidelængde max 140 cm kan  anvendes i den del 
af tagfladen, der vender bort fra vej.  
 

 Vinduer skal fremstå som huller i facademurværk. Store sammenhængende 
glasflader bør undgås men kan tillades, dog kun efter Kommunalbestyrel-
sens godkendelse i hvert enkelt tilfælde. 
 
Døre, vinduer og lignende mindre bygningsdele skal males med dækkende 
maling eller dækkende træimprægneringsvæske.  
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 Vinduer må ikke udføres i plast.  

 
 Gavltrekanter skal enten udføres som facaderne eller med lodret? træbe-

klædning af ru brædder med mindst 12 cm's bredde. 
Farve skal harmonere med resten af huset. Anvendes mørke farver, kan 
mørke jordfarver generelt anvendes. 
 
Andre beklædninger og disses farve kan tillades anvendt, men kun efter 
Kommunalbestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde.  
Farve skal være afdæmpet og harmonere med resten af huset.  
 
En tilbygning til et teglstenshus skal udføres af tegl, men ved et bindings-
værkshus ikke nødvendigvis af bindingsværk og ved et kridtstenshus 
ej heller af  kridtsten. 
En sådan tilbygning kan naturligt udføres af tegl eller letbeton og fremstå 
med pudset eller vandskuret overflade, malet eller kalket som det eksiste-
rende hus. 
 
 
SÆRLIGT  BEVARINGSVÆRDIG  BEBYGGELSE (SAVE 1-4) 

 
9.3.2 De på Kortbilag 3 med skrå-skravering viste særligt bevaringsværdige og 

værdifulde bebyggelser skal efter vedligeholdelse eller ombygning fremstå 
med uændret bygningsudtryk. Dette gælder tagdækning inkl. udhæng og 
skorstenes størrelse og udformning, facaders udformning, detaljering og 
overfladebehandling samt døre og vinduers udformning, detaljering og over-
fladebehandling, således som anført ovenfor i  9.3.1. Se fodnote, nedenfor. 

                   
Sprossedelte vinduer skal udføres med enkeltglas i kitfalse, med indvendig 
påkoblet ramme eller forsatsramme med lavenergirude.  
 
Hvor indgreb gennem tiden har sløret oprindelige bygningsforhold væsent-
ligt, skal der i forbindelse med vedligeholdelse tilstræbes en tilbageføring i 
overensstemmelse med bygningens oprindelige udtryk og den stedlige tradi-
tion. 

  
9.3.3 De på Kortbilag 3  på matr. 32b og 67b med vandret skravering viste områ-

der/vænger skal bevares uden yderligere bebyggelse, jfr. dog ovenfor pos. 
7.2.14 vedrørende matr. 67b,  og friholdes for tætte samlede beplantninger. 
Oplag må ikke forekomme. Jfr. fodnote, nedenfor. 
Bestemmelsen vedrører ikke den dyrkningsmæssige udnyttelse af arealerne. 
 

 
§10 UBEBYGGEDE AREALER OG HEGN 
 

10.1 Ubebyggede arealer inden for lokalplanområdet, undtagen i område 4 J7, må 
kun anvendes som fælles friarealer, gårdsplads og have. De ubebyggede 
arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt 
udseende. 

 
NOTE: For råd og vejledning henvises til det af Stevns Kommune udarbejdede hæfte, "Beva-
ring og Fornyelse i Landsbyerne og det åbne land", 1997, samt Bilag 4, Litteraturliste 
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10.2 Inden for lokalplanområdet må terrænregulering på mere end +/- 0,5 m i 

forhold til det eksisterende terræn kun foretages med tilladelse. 
 

10.3 Hegning mod vej eller sti i må kun ske med lavt stakit, naturstensgærde eller 
levende hegn eller hæk (evt. suppleret indvendigt med trådhegn). Beplant-
ningen bør bestå af de for området karakteristiske løvfældende træer eller 
buske. 

 
10.4 Udendørs oplagring må kun finde sted med Kommunalbestyrelsens særlige 

tilladelse. Ved oplagring af materialer o.lign. skal en passende orden over-
holdes. 

 
10.5           Ændringer i udnyttelse og udformning af fælles veje og friarealer samt dis-

ses afgrænsninger, rabatter og befæstelser/belægninger i område 4 D7.1 og 
4 D7.2 må kun ske efter en af Kommunalbestyrelsen godkendt plan. 

 
 

§11 TILLADELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER 
 
11.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksi-

sterende lovlige forhold på de ejendomme inden for lokalplanområdet, der 
ligger nærmere Lille Heddinge Kirke end 300 m, inden for hvilken opførel-
se af bygninger højere end 8,5 m vil kræve dispensation. Jfr. Kortbilag 3. 
Tilsvarende gælder, at alle ændringer inden for den såkaldte Exnerfrednings 
område skal godkendes af Fredningsmyndighederne, jfr. Kortbilag 3. 

 
11.2 Ved bygninger, som er fredet efter bygningsfredningsloven, skal alle byg-

ningsændringer, som går ud over almindelig vedligeholdelse, godkendes af 
Kulturarvsstyrelsen. 

 
11.3 På ejendomme, hvorpå der er langbrugspligt, må der ikke foretages ændrin-

ger af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse hertil fra 
Landbrugsministeriet. 

 
 
§12 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING 
 

12.1 Ny bebyggelse inden for lokalplanområdet må ikke tages i brug før der er 
sket tilslutning til offentligt kloakanlæg og fælles vandforsyning, og bebyg-
gelsens installationer til opvarmning er tilsluttet distributionsnettet for na-
turgas. 
Parkeringspladser skal være etableret iht. §5. 

 
12.2 Forinden ny bebyggelse i området igangsættes, skal Sydsjællands Museum 

kontaktes med henblik på eventuel udgravning i arkæologiske interesseom-
råder. 

 
§13 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 
 

13.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort efter reglerne i Plan-
loven, må der ikke, jfr. lovens §10, retsligt eller faktisk etableres i forhold i 
strid med bestemmelserne i lokalplanen. 
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Lokalplanen medfører ikke i sig selv en handlepligt til at ændre eksisteren-
de, lovlige forhold, der således kan fortsætte som hidtil. 
 
Byggeri, udstykning, ændret anvendelse mv., der etableres efter, at lokal-
planens retsvirkninger er trådt i kraft, skal være i overensstemmelse med lo-
kalplanens bestemmelser. 
 
Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige æn-
dringer af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke er i 
strid med planens principper eller formål. 

 
Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilve-
jebringelse af en ny lokalplan. 
 
Inden for de områder, som omfattes af lokalplanens § 3.2.4 og § 3.2.5, fast-
lægges anvendelsen til offentlige formål. Det betyder, at ejerne efter planlo-
vens § 48 under visse forudsætninger kan kræve ejendommen overtaget af 
kommunen mod erstatning.  
 
I henhold til § 47 i planloven kan der foretages ekspropriation af privates 
ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af 
væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen.  
 
Lokalplanen indeholder i §9.1 bestemmelser om, at eksisterende bebyggelse 
ikke må nedrives uden tilladelse fra Kommunalbestyrelsen. 
Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren efter Planlovens § 49 under visse 
forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af kommunen mod er-
statning. 
 
Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige be-
byggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven og Lov om Planlægning. 

 
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med 
lokalplanen, fortrænges af planen. 

 
 
VEDTAGELSESPÅTEGNING: 
 

Lokalplan nr. 67 blev endeligt vedtaget af Stevns Kommunalbestyrelse den  
15. juni 2006 
 

På Kommunalbestyrelsens vegne 
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LITTERATURLISTE                                                                              BILAG 4  
 
 
Til støtte ved gennemførelse af lokalplanens intentioner om bygningsbevaring findes en del 
litteratur med beskrivelser og i et vist omfang også egentlige råd og anvisninger, således: 
 
"Information om Bygningsbevaring" 
Miljøministeriet/Planstyrelsen, 1992 
Byggecentrum 
 
"Den bevaringsværdige Bolig på land og By" 
Fredningsstyrelsen, 1984 
 
"Bondegård og Byggeskik" 
Bjarne Stoklund 
DHF's Håndbøger, 1972 
 
"Bondehuses Alder" 
Peter Michelsen 
Nat. Museet, 1979 
 
"Den danske Bondegård" 
Axel Steensberg 
Form, 1974 
 
"Bindingsværk - Øerne øst for Storebælt" 
Gorm Benzon 
Det benzonske Forlag, 1985 
 
"Landhuset" 
Curt von Jessen m.fl. 
Gyldendal, 1975 
 
"Gamle sjællandske Bondehuse" 
Gerd Neubert og Karsten Vibild 
Køge Museum, 1975 
 
"Skorstenspiber" 
Harald Langberg 
Arkitektens Forlag, 1986 
 
"Stråtage" 
Alan Hjorth Rasmussen 
Arkitektens Forlag, 1966 
 
"Bindingsværkshuset. Renovering/fugtskader/isolering" 
Ulf Vejlby 
Forlaget Skovlænge, 1987 
 
"Landsbyer på Stevns - før og nu" (4 bd) 
Stevns Museum, 1982-86 
 
 
 

 



 

 
”Huse med Sjæl” 
Søren Vadstrup 
Raadvad-Centret 
Gyldendal, 2004  
 
"Landsbyregistrering" 
Stevns Kommune, 1980/81 
 
Bygningsregistrant for Lille Heddinge 
Stevns Museum / Museumsværkstedet, 1986 
(ringbind) 
 
Landsbyen Lille Heddinge 
Stevns Museum / Beskæftigelsesprojekt, 1986 
(ringbind / hefte) 
 
De tre sidstnævnte publikationer har været kilder for lokalplanens redegørelse for landsbyens 
historie.  
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