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Områdefornyelsen for Damme-Askeby vil give et stærkt afsæt og nogle gode rammer for områdets fremtidige ud-
vikling. Et kraftfuldt centrum i Damme-Askeby med et bymæssigt afsæt vil give området en karakter og være en 
samlende faktor for hele Vestmøn.  

I forslaget indarbejdes de mange kvaliteteter både bygningsmæssige og landskabelige,  der allerede er i området og 
de mange gode ideer, som områdets ildsjæle har påpeget som værende af betydning for en god udvikling af området. 

Et kommende udviklingsprojekt for Damme-Askeby tager afsæt i de to landsbyer, der er smeltet sammen og i dag er 
centreret omkring den ca. 2,5 km lange Fanefjordgade.

Området har potentiale som samlingsby for den vestlige del af Møn. Trods en generel befolkningstilbagegang på 
Møn og i Vordingborg Kommune har Damme-Askeby haft en svag befolkningstilgang, som især er tilflyttere bl.a 
ressourcestærke børnefamilier. Derudover har området en del turisme. Møns rige natur og den store variation i de 
naturmæssige oplevelser er en vigtig parameter for at fastholde og tiltrække beboere og øge turismen. De mange 
lokale ildsjæle, mindre lokalproducenter af egnstypiske fødevarer, hjemmearbejdspladser og klimasikring i bybilledet 
er nutidens afsæt for en landsby i udvikling. 

Damme-Askeby rummer en sammensat bebyggelse, der vidner om områdets historie. Her er længer fra før ud-
skiftningen af landbrugsjorden, gamle arbejderboliger til Marienborg Gods og bygninger fra Møns storhedstid, hvor 
sukkerroeproduktionen gav gode tider for området og som bl.a. den centralt beliggende funkisbygning, der husede 
Fanefjord Andelsmejeri understreger. Typehuse fra 60’erne er de sidste mosaikker i bebyggelsesstrukturen.
Historiefortællingen er en vigtig del af landsbyernes selvforståelse og bidrag til kulturarven. Den er også vigtig for 
ejerskabet til området og de muligheder, der ligger i en fremtidig udvikling som et attraktivt bosætningsområde. 

Områdefornyelsen er vigtig i forhold til at fastholde og udbygge de offentlige og private servicefunktoner, som er af 
afgørende betydning for en fortsat og øget bosætning i området. Den fysiske planlægning og byudvikling bliver derfor 
en afgørende faktor for de positive tiltag og potentiale, der er i og omkring  Damme-Askeby og som kan være med til 
at styrke landsbyens identitet og skabe et stærkt afsæt for områdets fremtidige udvikling og gode rammer for byens 
borgere.

Anne Stausholm, januar 2018
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INFRASTRUKTUR OG LANDSKAB

Damme-Askeby er i kommuneplanen udpeget som lokal 
centerby for Vestmøn. Byen er en sammenvoksning af flere 
landsbyer omkring den gamle amtsvej, Fanefjordgade, der 
var hovedfærdselsåre på Møn før udbygningen af Grønsund-
vej. I lokalplan 63 redegøres der for vejens bredde, der volder 
en del problemer i forhold til den nuværende færdsel og 
tilgængeligheden for de bløde trafikanter. 
Byen ligger tæt på den nuværende hovedvej, der forbinder 
adgangen til Møn fra henholdsvis Sjælland og Bogø. Byen 
er attraktivt beliggende i forhold til den relativt tætte afstand 
til motorvej E 47 i nord- og sydgående retning og selve 
Vordingborg by, hvor der også er togforbindelse i en nord-, 
sydgående retning. 
En kommende Femern forbindelse vil give denne nærhed til 
hovedfærdselsårene en endnu større betydning. 

Relationen til landskabet og de store landskabelige værdier, 
som Møn rummer, er umiddelbart bag husene, der ligger 
langs med vejkanten. De rekreative grønne fællesområder 
støder tæt op til institutioner, privat bebyggelse og private 
institutioner. Møns landskab er frodigt, kuperet og varieret. 

Skove og marker går mange steder helt ned til den lange 
kystlinje, der mod vest bugter sig i fjorde, småholme, småøer 
og strandenge og mod øst rummer det dramatiske landskab 
omkring Møns Klint. 
Det bakkede, småkuperede morænelandskab af god bonitet 
har givet gode betingelser for det intensivt dyrket agerland, 
der udgør størstedelen af Møn og præger kulturlandskabet.
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Møn er et attraktivt turismeområde. Der er et vidtforgrenet 
vandre- og cylkelrutenet, der leder til den lange kystlinjes 
smukke og varierende oplevelser. Møns Klint på den østlige 
del af Møn leder naturligt færdslen på tværs af Møn. 
Nationale og regionale cykelruter udgør en del af Møns 
forgrende stinet og både Camønoen og Marguriteruten går 
igennem Damme-Askeby. I den fremtidige udvikling af byen 
er det et ønske, at disse ruter tilgodeses og understøttes 
ved supplerende servicering for ophold og overnatning for at 
tiltrække flere turister.  
En smukkere og mere præsentabel bymidte med et naturligt 
samlingspunkt for vandrere og cykler vil tilgodese det 
forhold, at der allerede i dag er mange, der tager ophold i 
Damme-Askeby på deres færd. 
Adgangsvejene mellem by og land mangler en bevidst 
planlægning og kobling, der kunne skabe en mere attraktiv 
bymidte for bl.a. cykel- og vandreturismen. 

Møn er først og fremmest kendt for den fantastiske natur. 
Nærheden til havet fornemmes overalt på øen. 
Den meget smukke Fanefjord Middelalderkirke fra 1300-
tallet, rejser sig i landskabet og er med til at definere hele 
området omkring Fanefjord. 
Områdets smukke natur har til alle tider tiltrukket kunstnere 
og kunsthåndværkere. Som et mere moderne tilsnit til et 
lokalt erhverv er der i de senere år etableret en del lokalpro-
ducenter med produktion af fx. gin og fødevarer. 
De mindre erhverv er med til at synliggøre og definere Møns 
kvaliteter og egenart. De er også med til at styrke identitets-
følelsen. 
Kulturarven er i dag kendetegnet ved landsbyer, land-
brugsland, herregårdslandskaber, store mængder af gravhø-
je, inddæmninger, industri- og råstofudnyttelse, aktiviteter 
knyttet til kysten og havet. Den lokale tradition afspejles i 
industrianlæg og topografi, hvor roer, glas, kridt og flint har 
haft betydning og bidraget til kulturmiljøet. 

Damme-Askeby er beliggende i et smukt kuperet 
landbrugsområde med tæt forbindelse til skov og hav.
Mod nord grænser Møn op til Ulvsund og mod vest til Grøn-
sund. Herfra rejser landskabet sig ind mod land.
Området her er karakteriseret ved et skov og 
morænelandskab. Hele Fanefjorden mod øst med gammel 
havbund, der i dag rummer engområder, standenge og 
rørskov er unikt og storladent med vidde og bløde bugter. 
Mod syd ligger Fanefjordskoven, der går helt ned til 
kystlinjen. 
Damme-Askeby ligger på et højdedrag og i umiddelbar 
nærhed er de spektakulære udsigter til kystlinjen. Dannet 
under istiden har de store gletschere også skabt tunneldale, 
der gennemskærer Møn og skaber kontrast til de stejle 
kystklinter mod øst. På hele den lange kystlinje ses brede 
sandstrande mange steder. Sammenlagt rummer Møn meget 
karakteriske og spektakulære landskaber på et meget lille 
areal. 

CAMØNOEN OG MARGURITERUTEN

LANDSKABELIGE KARAKTERTRÆK

KULTURARV OG EGENART
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Oversigtskort

DE FYSISKE OMGIVELSER

Damme-Askeby er en vejby, bestående af landsbyerne 
Damme og Askeby, der er vokset sammen. Byen har derfor 
ikke en naturlig bymidte som andre landsbyer, men i stedet er 
der opstået et centrum omkring den markante funkisbygning, 
der har rummet det tidligere andelsmejeri. Gadebilledet 
fremstår slidt, hvilket understreges af den brede vej gennem 
byen -vejen, der førhen fungerede som amtsvej. 
Byområdet er udpeget som lokalcenter, hvilket betyder, at de 
eksisterende erhvervs- og servicemuligheder så vidt muligt 
søges bevaret og udbygget. Foruden byen selv, serviceres 
også resten af Vestmøn fra Damme-Askeby. Der er herunder 
både private og offentlige servicefunktioner, der ligger jævnt 
fordelt omkring byens hovedakse, Fanefjordgade. De offent-

lige institutioner som skole, plejecenter og børneinstitution er 
markante bygninger i byen. Desuden er der en række mindre 
virksomheder, der ikke visuelt er til gene for det samlede 
indtryk, og som bidrager til et aktivt lokalmiljø. 
Byen består overvejende af helårsboliger, men rummer også 
ældreboliger samt enkelte andelsboliger. Desuden er det nu 
muligt at konvertere sin helårsbolig til flexbolig i hele kommu-
nen. 
En stor del af området er udpeget som kulturmiljø og rummer 
bl.a. grønne områder og mindre søer i umiddelbar nærhed af 
byens hovedakse. Dog er der ikke en visuel sammenhæng 
mellem vej og de rekreative, grønne områder bag husene. 



9

I billeder.... 

Det gamle mejeri (bagside)Præstebjergvej, ned mod børnehaven

Fortov langs FanefjordgadeFanefjordgade, op mod det gamle mejeri

ByparkenVejarealet foran Brugsen i dag
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Planmæssige forhold

KOMMUNEPLANEN - PLANFORHOLD
Damme og Askeby er i dag et samarbejdende lokalcenter for 
området, der indeholder funktioner, der dækker befolkningens 
daglige behov: Skole, daginstitution, dagligvarehandel, offen-
tlig service samt busforbindelse. 

I lokalplan 63 er Damme-Askeby med den centrale beliggen-
hed tænkt som serviceby, der også betjener oplandet og hvor 
erhvervs- og servicemuligheder søges bevaret og gerne ud-
bygget. Det er bl.a. effektueret ved, at områdecentret for ple-
je- og ældreboliger for Vestmøn er placeret i Damme-Askeby. 
Det samme gælder for Fanefjordskolen, der med grund-
forløbet fra 0.-6. klasse, er folkeskole for Vestmøn. I 
tilknytning til skolen er en større daginstitution. 
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Politikker, områdefornyelsen relaterer sig til...

POLITIK FOR FRIVILLIGHED OG BORGERIND-
DRAGELSE
”Alle borgere, foreninger og virksomheder i Vordingborg 
Kommune oplever, at dialog og involvering skaber bedre 
løsninger, og at det er attraktivt og meningsfuldt at påtage sig 
et aktivt medborgerskab. 
Alle aktører oplever en stolthed over de tilbud og muligheder, 
der bliver skabt, og som smitter af på kommunens udvik-
lingsmuligheder og omdømme.”

POLITIK FOR BOSÆTNING
”Borgere og virksomheder, der lever, arbejder og agerer i 
Vordingborg Kommune, er stolte og fortæller det gerne til 
hinanden og andre i deres familie eller netværk. Vordingborg 
Kommune udnytter kommunens unikke geografiske placering 
som forhave til storbyerne København, Hamborg og Berlin 
og skaber rammerne for et sammenhængende og aktivt 
familieliv.”

Byzone

KOMMUNEPLANEN  - TURISME 
Turismeerhvervet er et af Vordingborg Kommunes stærkeste 
potentialer. Turismen er allerede i dag et stærkt erhverv, især 
på Møn, hvor det anslås, at mellem 70 og 80 % af kommun-
ens turisme er koncentreret både hvad angår antal overnat-
ninger, omsætning og jobtal.

Den fremtidige udvikling af turismen baseres på de mange 
aktiver, som kommunen har i dag. 

De centrale indsatsområder for Vordingborg Kommune er:
1. Udvikling af oplevelsestilbud knyttet til natur og kyst
2. Formidling af kommunens turisttilbud
3. Større samlet overnatningskapacitet 
4. Netværk for erhverv med turismepotentiale

Heraf kan de tre første punkter direkte relatere sig til område-
fornyelsen.
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Mål for kulturmiljø

Landskabet i Kommunen skal både indeholde klassiske kul-
turhistoriske monumenter og mere ydmyge kulturhistoriske 
spor, som der skal værnes om i deres sårbarhed.

Vordingborg Kommune vil fortsat arbejde med Kultur-
arvskommuneprojektet.

Vordingborg Kommune vil profilere sig med en bevidst og høj 
kvalitet indenfor bygningsbevaring og en sikring af kultur-
miljøerne - som opfølgning på arbejdet som kulturarvskom-
mune.

Vordingborg Kommune vil i planperioden, i samarbejde med 
bevaringsforeningerne, fortsætte registreringen af bevar-
ingsværdige bygninger i kommunen efter SAVEmetoden.

Vordingborg Kommune vil løbende udarbejde kulturarvs-
kortlægninger af byer og landsbyer.

Vordingborg Kommune vil udarbejde klare retnigslinjer for 
bygninger med høj bevaringsværdi 1-3. Disse skal sammen 
med kulturmiljøudpegninger og kulturarvskortlægninger 
bruges til regulering af lokalplaner.

Information og dialog med ejere og håndværkere skal bidrage 
til at højne bevaringsværdien på bevaringsværdige bygninger 
med en bevaringsværdi på 1-4.

Sikring af fredede bygningers omgivelser ved udpegning, der 
vil indarbejdes i et kommuneplantillæg til den næste planperi-
ode fra 2013-2017.

Kulturstyrelsens offentlige database for fredede og bevar-
ingsværdige bygninger vil løbende blive opdateret. 

(Fra Vordingborg Kommunes  “Kommuneplan 2013-2025”)

Kort over kulturmiljøer på Vestmøn
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MÅL FOR CYKLISTER

Retningslinjer for cykelstier

• Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at en voksende del 
af trafikken kommer til at foregå på cykel.

• Kommunalbestyrelsen vil skabe bedre forhold for 
cyklismen ved at etablere et godt og sammenhængende 
cykelstinet.

• Der skal sikres en sammenhæng mellem de nationale, 
regionale cykelruter og det lokale cykelrute-/stinet.

Cykelnettet langs med det overordnede vejnet, samt det 
nationale og regionale cykelstinet ønskes løbende forbedret 
og udbygget.

Nye cykelstier planlægges for at sikre trafiksikre stiforbindel-
ser (i prioriteret rækkefølge):

• mellem bolig og skole/arbejdspladser
• til kultur og fritidstilbud samt
• til rekreative formål

I forbindelse med den forventede elektrificering af jernbanen kan der efter nærmere planlægning og projektering ske udlæg af arealer til forbedring af 

trafikforholdene, som fx bedre tilkørselsforhold, nye cykelstier i forbindelse med over- og underførsler på følgende lokaliteter:

a. Lundbyvej, cykelbane 
b. Overførsel Dalkærvej, Hovvejens forlængelse 

c. Overførsel Sct. Clemensvej, ændret tracé, cykelsti m.m. 

d. Overførsel Næstvedvej, nyt trace 

e. Perronbro Vordingborg Station, nyt tracé over begge spor. 

f. Orevej, udskiftning af banebro 

27.5
I forbindelse med udbygning eller udvidelse af driften på jernbanestrækninger eller udvidelse og/eller ændringer i anvendelsen afstationspladser i 

tilknytning til jernbanen, skal der tages de nødvendige støjmæssige hensyn til tilgrænsende støjfølsomme områder.

27.6
Eventuelle ændringer og udvidelser i anvendelsen af stationspladser skal ske under hensyntagen til trafikforholdene i øvrigt i det berørte område.

Kort 27.2

Den nye vejstrækning er vist med blåt 

Redegørelse

Vordingborg Kommune ligger tæt på og med god tilgængelighed til Hovedstadsområdet, både hvad angår tog og bil. Kommunen er begunstiget med to 

stationsbyer; Lundby og Vordingborg, og har fire fra- og tilkørsler til motorvejen. 

Tilgængeligheden udefra til kommunen er dermed rigtig god og bliver endnu bedre i de kommende år, i takt med gennemførelsen af flere statslige 

infrastrukturinvesteringer, som vil få væsentligt indflydelse på Vordingborg Kommunes fremtidige udviklingsmuligheder:

l 2018 Ny banelinje København – Ringsted via Køge 

l 2018 Metro Cityringen i København 

l 2020 Fast forbindelse over Femern Bælt inkl. opgradering af de danske jernbaneanlæg (Sydbanen). 

Disse investeringer vil medføre kortere rejsetider for pendlere med tog til Hovedstadsområdet, Hamborg og Berlin, og dermed øge kommunens 

tiltrækningskraft for borgere, turister og nye virksomheder.

 

Fast forbindelse over Femern Bælt

Med beslutningen om etablering af en fast Femern Bælt forbindelse er der opnået nye muligheder for Vordingborg Kommune. Vordingborg Kommune skal 

for at opnå den fulde gevinst fra Femern Bæltforbindelsen tænke helhedsorienteret. Det gælder både i forhold til, hvordan jernbanen skal tage sig ud i 

fremtiden, samt hvilke muligheder en fast Femern Bælt forbindelse giver jernbanen – herunder muligheder for elektrificering samt udvidelse af sporerne. 

 

Broer over jernbanen bliver forbedret
I forbindelse med elektrificering og anlæg af dobbeltspor på jernbanen igennem kommunen vil det blive nødvendigt at forhøje de broer, der krydser 

jernbanen. Dette gælder såvel over- og underførslerne. Dette arbejde varetager Banedanmark. I forbindelse med forhøjelsen vil de påvirkede vej- og
stianlæg blive omlagt til gældende standard for vej- og stibredde, cykelsti, gadelys m.m. Vordingborg Kommune har indgået et samarbejde med 
Banedanmark om fælles finansiering af forbedring af udvalgte anlæg, som er:

l Lundbyvej. Der etableres cykelbane i på broen og på de tilstødende vejstrækninger. Dalkærvej. Nedlæggelse af overførsel med erstatning af ny 

overførsel ved forlængelse af Hovvejen 

l Sct. Clemensvej. Ændret vejtracé og forlængelse af de tilstødende vejstrækninger Sct. Celemensvej – Ndr. Vindingevej med cykelsti/cykelbane.

l Overførsel Næstvedvej. Ny banebro i nyt tracé, der fører Næstvedvej direkte til Valdemarsgade med cykelsti, svingbaner mv. Dette projekt vil 

medføre ekspropriation af berørte ejendomme. 

l Perronbro Vordingborg Station. Overgang over begge spor så der er forbindelse til den vestlige side af banen 

l Orevej. Udskiftning af bane- og vejbro med mulighed for større frihøjde og bredde, med plads til cykelsti. 

Der er ikke taget endelig stilling til gennemførslen de enkelte projekter, hvilket først sker efter nærmere afklaring af omkostninger og eventuelt 

afsætning af de nødvendige budgetmidler samt nærmere planlægning og projektering. Der vil således ikke ske udlæg til trafikanlæggene i denne 

kommuneplan.

 

Højhastighedsforbindelse med tog

For at få optimal udbytte af Femern-bælt-forbindelsen er det nødvendigt at udnytte muligheden for at etablere en ny højhastighedsbane mellem 
København og Rødby med direkte, lynhurtige forbindelser mellem Skandinavien og Hamburg. En højhastighedsbane, der kobler Danmark op på det 

europæiske højhastighedsbanenet, vil være fundamentet i en ny superregion, hvor Vordingborg Kommune kan få en helt central placering og rolle. 

Vordingborg Kommune vil i de kommende år, i særligt omfang, rette fokus på at sikre, at Vordingborg Kommune får udnyttet dette potentiale effektivt. 

For at præge en yderligere udvikling i denne retning vil vi derfor være en aktiv deltager i det regionale samarbejde Femern Bælt Forum, hvis formål er, at 

koordinere det regionale, strategiske og praktiske udviklingsarbejde om en fast forbindelse over Femern Bælt. 

 

Sjællandsprojektet

Vordingborg Kommune har med de øvrige kommuner i region Sjælland, Regionen Sjælland, staten og det Sjællandske trafikselskab Movia deltaget i et 

regionalt samarbejdsprojekt, kaldet Sjællandsprojektet. Opgaven har været at skabe et fælles billede af hvordan regionens bystruktur og infrastruktur 

kunne se ud i 2030. Samarbejdet har resulteret i et oplæg til ”Strukturbillede 2030”, som bygger på forventninger om, at:

l Fremtidens bystruktur og -vækst koncentreres omkring de større stationsbyer 

l Bystrukturen giver mere levende, bæredygtige og transporteffektive byer 

l Bystrukturen giver fortsat byvækst og større vækst i antallet af arbejdspladser 

l Den afledte trafik- og infrastruktur reducerer transportbehov og miljøgener 

l Giver robusthed og mindre bilafhængighed. 

Vordingborg Kommunes bymønster og byvækstplanlægning for bolig og erhvervsudvikling samt infrastrukturplanlægningen er i tråd med det fælles 

Strukturbillede 2030. 

Vordingborg Kommunes forventer, at Staten og Regionen udviser vilje til at understøtte strukturbilledet gennem trafik- og infrastrukturplanlægning og -
investeringer samt gennem placering af offentlige funktioner og arbejdspladser i regionen.

Mål for det overordnede vejnet

l De kommunale veje skal være i en stand, som trafikkens art og størrelse kræver. 

l Antallet af trafikuheld skal nedsættes i planperioden, og trygheden forbedres for alle trafikanter.  

l Vej- og trafikforholdene skal udvikles hen imod miljømæssig større bæredygtighed. 

l Vejnettet skal udformes så alle trafikantgrupper opnår god fremkommelighed. 

l Vejenes tilstand skal vedligeholdes og udvikles på en måde som sikrer, at den samlede kapital som er investeret i vejene ikke forfalder. 

l Serviceniveauet på vejene skal tilpasses vejenes funktion og trafikkens størrelse. 

l Det overordnede vejnet skal sikre alle borgere og transporter en god tilgængelighed. 

Retningslinjer for det overordnede vejnet

kort 28.1

Retningslinjer

28.1
Det overordnede vejnet skal fastholdes og løbende udbygges som veje med høj fremkommelighed og stor trafiksikkerhed. 

28.2
For veje i det overordnede vejnet har fremkommelighed høj prioritet. Adgangsbegrænsede strækninger i disse vejklasser skal i videst muligt omfang 

bibeholdes som facadeløse veje. Hvor det kan lade sig gøre, skal eksisterende overkørsler fjernes. 

28.3
I det åbne land tilstræbes normalt afstande på minimum 1-2 km, mellem vejtilslutninger på det overordnede vejnet. Gennem byområder tilstræbes 
afstande på minimum 500 meter mellem vejtilslutninger til det overordnede vejnet. 

28.4
Der bør etableres afskærmende beplantning ud mod eksisterende veje, planlagte veje og byggelinjesikrede veje ved etablering af nye bolig- eller
erhvervsudstykninger. 

28.5
Langs større gennemfartsveje, hvor der er tinglyst vejbyggelinjer mod tilgrænsende ejendomme, må der ikke opføres bebyggelse m.v. på arealerne foran 

byggelinjen uden dispensation fra vejmyndigheden. 

28.6
Det overordnede vejnet består af både kommunale veje og statsveje. Vordingborg Kommune er vejmyndighed på de kommunale på de kommunale veje, 

mens Vejdirektoratet er vejmyndighed på statsvejene.

Redegørelse

Vejnettet påvirker os alle hver eneste dag. Vejnettet sikrer, at vi frit og forholdsvis ubesværet kan færdes rundt omkring. Derfor har det stor betydning 

for de fleste mennesker, at vejnettet lever op til nogle basale funktioner:

l God fremkommelighed 

l God tilgængelighed 

l Nødvendig kapacitet 

l God trafiksikkerhed og tryghed 

Det kan ofte være vanskeligt at prioritere samtlige funktioner på én vejstrækning. Derfor har Vordingborg Kommune valgt at dele vejnettet op i 

vejklasser. Vejklasserne definerer, hvilke funktioner der prioriteres på de forskellige veje. På de større veje vil fremkommelighed og kapacitet blive 

prioriteret højest, imens der på de mindre veje kan være tryghed, tilgængelighed eller miljø som prioriteres højest. Det kommunale vejnet i Vordingborg 

er delt op følgende på følgende vis:

l Gennemfartsveje

l Fordelingsveje

l Lokalveje

I Vordingborg Kommune Kommune består vejnettet af både kommunale veje og statsveje. Vordingborg Kommune er vejmyndighed på de kommunale 

veje, imens Vejdirektoratet er vejmyndighed på statsvejene. Vejmyndigheden tager stilling til ansøgninger om dispensation fra de tinglyste 

vejbyggelinjer.

Langs de tidligere amtsveje er der tinglyst vejbyggelinjer fra 15 til 25 m målt fra midten af vejen mod tilgrænsende ejendomme. Byggelinjer er pålagt for 

at sikre, at landevejen kan udvides til en større bredde. På arealerne foran byggelinjen må der ikke opføres bebyggelse m.v. uden dispensation fra 

Vordingborg Kommune.

Ved anlæg af nye veje og udbygning af eksisterende veje vil Vordingborg Kommune have fokus på tilpasning til landskabsinteresser. Blandt andet skal 

der være fokus på adgang til naturbeskyttelsesområder og kulturhistoriske beskyttelsesområder.

 

Smuk vej

 

Fremkommelighed og kapacitet
At opretholde og udvikle et godt vejnet er også en af de grundlæggende forudsætninger for at udvikle et område og tiltrække nye borgere og 

virksomheder. Med udvikling følger som regel mere trafik og derfor tilstræber Vordingborg Kommune hele tiden at tilpasse det eksisterende vejnet og 

sikre den nødvendige fremkommelighed og kapacitet på nyudbygninger. På nuværende tidspunkt er der ikke de store mangler vedrørende 

fremkommelighed og kapacitet, men i nogle af byerne og især Vordingborg by er der en tendens til, at der vil opstå et behov for udvikling af vejnettet de 

kommende år. I Vordingborg by kan det blive relevant med en vækst på hele 50 % på indfaldsvejene til byen, hvis planerne om et nyt bycenter bliver 

realiseret. En så markant stigning kan medføre, at der skal udarbejdes en støjhandlingsplan for områderne langs indfaldsvejene. I resten af kommunen 

forventes væksten dog at være en del lavere. 

 

Forsøg med modulvogntog

Der udføres i planperioden forsøg med modulvogntog. Forsøgsstrækningen er på det kommunale vejnet fra afkørsel 41 på E47/E55 motorvejen til 

Vordingborg Vesthavn. Hvis den nuværende godsmængde transporteres med færre og større lastbiler, forbedres kapaciteten af det nuværende vejnet. 

Det skønnes, at selv om modulvogntogene er større end de nuværende lastbiler, vil de færre lastbiler i trafikken medfører, at den samlede påvirkning på 

trafiksikkerheden er neutral. Ved forsøgets afslutning bør eventuelle kapacitetsproblemer, som følge af større godsmængder, der transporteres med 

modulvogntog klarlægges.

De virksomheder, som ønsker øvrige dele af vejnettet tilpasset  modulvogntog igennem Vejdirektoratets virksomhedsordning, kan kontakte Vordingborg

Kommune. Fremadrettet vil Vordingborg Kommune ved nye vejanlæg foretage en konkret vurdering af om projektet skal tilpasses kørsel med 

modulvogntog.

 

Trafiksikkerhed
For at vejnettet også skal være sikkert at færdes på, har Vordingborg Kommune udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2013-16. Dermed har 
Vordingborg Kommune et redskab til at planlægge trafiksikkerhedsarbejdet ud fra i denne periode.

Den overordnede målsætning for dette arbejde er at reducere antallet af uheld og tilskadekomne i trafikken. Den konkrete målsætning er, at antallet af 

personskadeuheld i år 2020 skal være reduceret med mindst 50 % i forhold til gennemsnittet af årene 2008-10.

For at kortlægge indsatsområderne er der udarbejdet en analyse af de registrerede uheld. Analysen klarlægger vigtige oplysninger om de uheld som sker

på vejnettet i Vordingborg Kommune. Blandt oplysningerne kan nævnes årsager til uheld og udviklingen i antallet af uheld.

Ud over uheldanalysen har lokalrådene i Vordingborg Kommune været inddraget i arbejdet for at belyse de lokale forhold. Dette er resulteret i nogle 

projekter, som skal forbedre trygheden i lokalområderne. 

På baggrund af uheldsanalysen og lokalrådenes ønsker er der udarbejdet en prioriteringsliste over de trafiksikkerhedsprojekter som Vordingborg 

Kommune vil tilstræbe at realisere i planperioden. Alle disse projekter omhandler fysiske ændringer af de eksisterende vejforhold. 

Da det af trafiksikkerhedsplanen fremgår, at en stor del af uheldene skyldes adfærdsbetingede forhold, vil Vordingborg Kommune samtidigt øge 

indsatsen på dette område. Blandt andet viser uheldanalysen, at antallet af sprituheld i Vordingborg Kommune er større end landsgennemsnittet. 

Ud over tiltagene som er rettet imod fysiske ændringer og trafikanternes adfærd, vil Vordingborg Kommune forbedre det interne trafiksikkerhedsarbejde 

ved at inddrage og oplyse flere af de relevante fagsekretariater og myndigheder. 

Der vil med jævne mellemrum blive udarbejdet statusredegørelser for at sikre, at trafiksikkerhedsarbejdet forløber som planlagt. 

Tilgængelighed 

Kommunalbestyrelsen har i 2008, vedtaget en handicappolitik, der har til formål at forbedre tilgængeligheden. Der er i forhold til visionerne og mål i 

handicappolitikken blevet udarbejdet og vedtaget en handicappolitisk handleplan med konkrete initiativer til forbedring af tilgængeligheden. 

Handleplanen udarbejdes i samarbejde med Vordingborg Handicapråd. Handleplanen revideres og evalueres mindst en gang årligt i samarbejde med 

Vordingborg Handicapråd. Med Handicappolitikken og handleplanen er der påbegyndt en fortløbende proces, der fremover vil medføre, at 

tilgængeligheden forbedres i tæt dialog med de berørte borgere. 

Trafik

Læs Kommunalbestyrelsens mål, retningslinjer og redegørelse for temaerne under Infrastruktur:

l Cykelstier

l Kollektiv trafik

Mål for Cykelstier

l Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at en voksende del af trafikken kommer til at foregå på cykel. 

l Kommunalbestyrelsen vil skabe bedre forhold for cyklismen ved at etablere et godt og sammenhængene cykelstinet. 

l Der skal sikres en sammenhæng mellem de nationale, regionale cykelruter og det lokale cykelrute- /stinet.

Retningslinjer for cykelstier

Kort 29.1

 

Retningslinjer

29.1
Cykelstinettet langs med det overordnede vejnet, samt det nationale og regionale cykelrutenet ønskes løbende forbedret og udbygget.

29.2
Nye cykelstier planlægges for at sikre trafiksikre stiforbindelser (i prioriteret rækkefølge):

a. mellem bolig og skole/arbejdspladser 
b. til kultur og fritidstilbud samt 
c. til rekreative formål 

 

Kort 29.2

 

Redegørelse

Cyklisme har stor betydning for sundheden, da den er blandt de populæreste måder vi får vores daglige anbefalede motion på. Samtidigt bliver cyklismen
betragtet som en vigtig brik i regeringens mål om reduktion af transportsektorens CO2-udledningen.

 

Cykelstiplan
Et af midlerne til at fremme cyklismen er at udvide og sikre cykelstinettet. For at dette arbejde sker under strukturerede forhold vedtog Vordingborg 
Kommune en ny cykelstiplan i 2011. I cykelstiplanen er der udarbejdet en kortlægning for, hvor man skal sætte ind. Under kortlægningen er der taget en

række relevante forhold i betragtning. Ligeledes har man hørt lokalrådene for at få deres meninger og ønsker med i forløbet. Til slut er der ud fra et 

pointsystem udarbejdet en prioriteringsliste for, hvor der skal anlægges cykelstier. De forhold som der er vægtet ud fra ved uddelingen af point er: 

l Potentielt øget cyklistantal 

l Oplevet tryghed 

l Alternative ruter  

l Del af skolevej  

l Nuværende antal cyklister  

l Del af cykelrute  

l Sammenhæng i stinettet  

l Uheldsantal

Med fokus på de nævnte forhold lægger Vordingborg Kommune vægt på, at der i først omgang anlægges transportstier til trafikken imellem bolig –

arbejde/skole. Da cykelstiplanen blev vedtaget inden den nye skolestruktur var fastlagt, så er der i cykelstiplanen taget forbehold for den endelige 

prioritering.  

 

Cykelruter
Vordingborg Kommune dækker et geografisk meget stort område, og er præget af unikke naturområder og kystlandskaber, som er værd at opleve. I 

Vordingborg Kommune er der flere skiltede internationale, nationale og regionale cykelruter. Ligeledes er der enkelte lokale cykelruter. Disse er alle af 
rekreativ karakter, da de især er målrettet cykelturister og fritidscyklister. Det er værd at bemærke, at der skelnes imellem rekreative stier og 

rekreative ruter. 

De 3 internationale cykelruter som går igennem Vordingborg Kommune er: 

• Berlin - København. En rute på cirka 630 km 
• Østersøruten – en rute på cirka 800 km rundt i primært det sydlige Danmark 

• Munkevejen – en rute imellem Glückstadt i Tyskland og Roskilde 

Vordingborg Kommune har 3 nationale cykelruter: 

• Rute 7 fra Sjællands Odde til Rødbyhavn 

• Rute 8 fra Højer til Møns Klint (Sydhavsruten) 

• Rute 9 fra Helsingør til Gedser (Øresundsruten) 

Regionale cykelruter i Vordingborg Kommune: 

• Rute 55 fra Vordingborg til Kalvehave 
• Rute 56 fra Vordingborg til Køge 

• Rute 58 Møn rundt 

Vordingborg Kommune har overtaget enkelte lokale cykelruter ved strukturreformen fra de fire tidligere kommuner. Ligeledes er enkelte lokalråd og 

foreninger i gang med at kortlægge og planlægge rekreative ruter i deres lokalområder, som kan benyttes til vandring eller cykling. 

Cykelruter er som hovedregel stier i eget tracé, cykelstier langs trafikveje, mindre befærdede kommuneveje uden stier samt skov- og markveje. 

Cykelruterne er oprettet på baggrund af tidligere amtslige stiplaner og kommuneplaner. De nærmere ruteforløb er fastlagt efter vurdering af forhold 

omkring oplevelser langs ruterne, trafiksikkerhed og -tryghed, belægningsstandard og vejrettighed. 

De nationale cykelruter og størstedelen af de regionale ruter er afmærket med skilte efter den landsdækkende standard. 

Vordingborg Kommune planlægger fortsat at arbejde med skiltning af cykelruterne, samt at forbedre ruternes forløb og standard inden for de givne 

økonomiske rammer. Det forventes at ruterne kommer på Vordingborgs Kommunes hjemmeside i planperioden, ligesom ruterne formidles på 

friluftsguiden.dk og igennem mobilapplikationen Scandinavian Trails. Der forventes fortsat en stigende interesse for at benytte cykelruterne. 

Mål for Kollektiv trafik

l At sikre en god kollektiv trafik og kommunal kørsel, som kan medvirke til udvikling af kommunen. 

l At sikre en rationel og økonomisk kørsel i by- og landområderne. 

l At sikre et ensartet serviceniveau i den kommunale kørsel. 

l Den kollektive trafik skal målrettes mod de ruter og tidspunkter, hvor der er størst behov 

l Kollektiv trafik og individuel transport skal hænge sammen og supplere hinanden 

Retningslinjer for kollektiv trafik og kommunal kørsel

30.1
Tilrettelæggelse af den kollektive busdrift i kommunen skal sikre forbedret busdrift (flere afgange og kortere rejsetider) på de bynære strækninger (R-
linjer) med gode passagerunderlag og en øget anvendelse af fleksible løsninger (Flextrafik/Flextur) i landdistrikterne.

30.2
Tilrettelæggelse af skolebus kørsel tilpasses efter skolernes struktur og behov (skoledistrikter, ringetider mv.) og skal så vidt muligt til tilpasses efter 

at give mindst mulig rejsetid for eleverne.  

30.3
For al kørsel skal det tilstræbes, at det benyttede busmateriel i højere grad tilpasses behovet (mindre busser) og bliver mere miljøvenligt.

30.4
For at forbedre omstigningsfaciliteterne mellem tog og bus skal det tilstræbes at placere rutebilstationer i tilknytning til jernbanestationer.

30.5
For at forbedre muligheden for kombination af cykel/bil og tog skal der ved stationer sikres parkerings-muligheder for såvel cykler som biler.  

30.6
Der bør ikke ske nedlæggelser af stationer og/eller anlæg uden det sikres, at betjeningen senere vil kunne genoptages.

Redegørelse

Vordingborg Kommune arbejder sammen med nabokommunerne og regionen på udvikling af den kollektive bustrafik. Dette er udtrykt i Movias Trafikplan 

2013, som er en strategisk beskrivelse af busdriftens udvikling de kommende år. 

Trafikplan 2013 beskriver en forbedret busdrift på de bynære strækninger (R- linjer) med gode passagerunderlag og en øget anvendelse af fleksible 
løsninger (Flextrafik/Flextur) i landdistrikterne. Endvidere tilstræbes det, at det benyttede busmateriel i højere grad tilpasses behovet (mindre busser) 

og bliver mere miljøvenligt. 

Vi forventer, at der oprettes R-net imellem Vordingborg og Præstø og at R-net vil overtage bybusfunktionen i Vordingborg by. Vi forventer at indføre en 
lav takst for Flextur, som vil erstatte telebusserne. Den kommunale kørsel vil blive forbedret og digitaliseret. 

Busstation i Præstø

 

Køreplaner og takster 

Trafikselskaberne Movia og DSB har indgået takstaftaler, således at størstedelen af den kollektive trafik i regionen er dækket af et sammenhængende 

takst- og billetsystem og koordinerede køreplaner. Kommunen medvirker til køreplanlægningen ved at oplyse om transportbehovene ved vigtige 
trafikknudepunkter; uddannelsescentre, større arbejdspladser etc. Kommunen har ingen direkte indflydelse på fastsættelse af takster i den kollektive 

trafik, undtagen for Flextur (kommunetakst). 

 

Bustrafikkens arter 
Den kollektive bustrafik opdeles i 

l Lokale buslinjer Busforbindelser med lokal betydning 

l Regionale buslinjer Busforbindelser med regional betydning 

l Flexible busser Bustrafik til betjening af individuelle behov 

De lokale og regionale busforbindelser aftales imellem kommunerne og regionerne. Omkostningerne til busforbindelser imellem flere kommunen deles i 
forhold til benyttelsen. Busforbindelser med regional betydning betales af regionen. Bustrafikken til betjening af individuelle behov i den kollektive trafik 
håndteres af Flextrafik, som er en del af Movia. Kommuner og regioner benytter i stigende grad Flextrafik til at dække de individuelle transportbehov i 

både den offentlige bustrafik og i den kommunale kørsel. Det flexible/individuelle transportbehov i den kollektive bustrafik udføres af Flextur. 

 

Bybusser
Bybussen i Vordingborg har de seneste år mistet passagerer grundet et ringe antal busafgange og dårlig sammenhæng med den øvrige kollektive trafik. 

Det forventes at bybussen nedlægges, og at bybusfunktionen overtages af R- linjerne ved en ændring af ruterne igennem Vordingborg by. 

 

R-linjer
Vordingborg kommune arbejder på at opretholde gode og hyppige busforbindelser imellem de nære bycentre Vordingborg by, Stege, Præstø og Næstved.

Movia har de seneste år oprettet R- linjer, som er busforbindelser med ½-timedrift på hverdage i dagtimerne i 1-timedrift om aftenen og i weekender. Der 
er etableret R- linje imellem Vordingborg og Stege samt imellem Præstø og Næstved. Det forventes, at der i planperioden vil blive etableret R-linje
imellem Vordingborg og Præstø, som vil øge servicen og passagertallet betydeligt imellem byerne på strækningen og i dens funktion som bybus i 

Vordingborg by.. 

 

Hurtigbusser
Movia arbejder på at indsætte direkte busser mellem de større byer i regionen og København. Disse planer kræver trafikstyrelsens godkendelse og kan 

føre til at følgende ruter kan etableres i planperioden: 

l Nykøbing F. – Nørre Alslev – Vordingborg – Rønnede – Køge – København 

l Stege – Præstø – Rønnede – Køge – København 

 

Telebusser
Den nuværende gratis befordring med telebusser i zoner indenfor kommunegrænsen i Vordingborg forventes nedlagt og erstattet af Flextur. 

 

Flextur
Vordingborg kommune har valgt at tilbyde sine borgere Flextrafiks ordning ’Flextur’, som er en taxa-lignende befordring. En tur skal bestilles i forvejen 
og befordrer borgeren fra dør til dør. Anvendelsen af Flextur er i stærk udvikling i alle kommuner og regioner. Øget udbredelse og anvendelse af 

ordningen forventes at medføre, at prisen for en befordring med Flextur reduceres og at serviceniveauet kan øges. Vordingborg kommune forventer at 

indføre en særlig lav ’kommunetakst’ for Flextur, som svarer til befordringen med den øvrige kollektive trafik (10 km befordring for taksten svarende til 2 
klip). Det forventes, at Flextur vil blive den foretrukne befordringsordning i områder med længere afstand til buslinjer. Ordningen vil især kunne benyttes 

af uddannelsessøgende og pensionister, men også af arbejdstagende med et fast, dagligt befordringsbehov. Der forventes et betydeligt 

oplysningsarbejde med at få borgerne til at benytte digitaliserede løsninger til turbestilling. 

 

Skolebusser
Vordingborg kommune har kontrakter med private vognmænd om at køre med skolebusser i kommunens skoledistrikter. Ruterne er tilpasset skolernes 

behov, særligt i forhold til ringetider. Skolebussen er gratis at benytte for kommunens skoleelever efter de retningslinjer, som er fastlagt i kommunens 

befordringsregulativ. Vi tror, at skolebusserne bedst og billigst køres som lukket kørsel (kun for skoleelever) med koordinering af kørselskontoret. 

 

Kommunal kørsel 

Vordingborg kommune har valgt at lade dele af den kommunale kørsel udføre af Flextrafik. Dette sker i koordinering med kommunens garantivogne, som 

også betjener borgere i den kommunale kørsel. Koordineringen imellem Flextrafik og garantivogne foretages af kørselskontoret. Borgere visiteres til 

kommunal kørsel af kommunens budgetansvarlige fagsekretariater. Kørslen bestilles hovedsageligt af fagsekretariatetet ved henvendelse til 

kommunens kørselskontor. Det forventes, at den kommunale kørsel i løbet af planperioden vil blive underlagt lovkrav om organisering og 

effektivisering / digitalisering. Dette kan påvirke Vordingborg kommune med øgede omkostninger, idet vi allerede har høstet effektiviseringsgevinsten 

ved etablering af kørselskontoret for flere år tilbage. Der forventes et betydeligt forbedret serviceniveau igennem brugertilpassede digitale løsninger. 

 

Kørselskontoret 

Vordingborg kommune har oprettet et kommunalt kørselskontor til at koordinere udførelsen af den kommunale (visiterede) kørsel. Kommunalbestyrelsen

ønsker at den kommunale kørsel bliver tilrettelagt med gennemskuelige standarder for borgernes betjening, herunder tidspunkt for afhentning og 

aflevering, befordringstid og økonomi. Den kommunale kørsel skal udføres således, at den i høj grad tager hensyn til borgernes forskellige behov. 

Kommunens Vej-og trafiksekretariatet/kørselskontoret sikrer, at opgaver og visioner inden for den kollektive trafik og kommunale kørsel drives og 
udvikles i henhold til love og vedtagne politiske beslutninger og retningslinjer i udvalg og i kommunalbestyrelsen. 

  

Miljø

Læs om klima, energi og vindmøller

Miljøbeskyttelse, herunder spildevand, affaldsanlæg, VVM-anlæg

Klima og energi

Læs Kommunalbestyrelsens mål, retningslinjer og redegørelse for temaerne under Klima og energi:

l Klima

l Vindmøller

l Energiforsyning

Mål for Klima

l Klimaproblematikken skal være en naturlig del af dagligdagen i Vordingborg kommune, og klimastrategien skal implementeres i alle planer og 

projekter med det formål at reducere CO2 belastningen i kommunen. 

l Vordingborg Kommune vil arbejde for at reducere CO2 udledningen i kommunen som geografisk område med mere end 20 % inden 2020 samt 

gøre forberedelser til en mere ambitiøs CO2 reduktion ved kommende revision af klimastrategi og handlingsplan. 

l Vordingborg Kommune vil fortsætte arbejdet med at reducere energiforbruget og især satse på udbygningen af vedvarende energikilder. 

l Vordingborg Kommune vil gøre klimavenlig energi til en væsentlig del af kommunens energiforsyning, således at mere end 30 % af den samlede 

energimængde skal komme fra vedvarende energikilder inden 2020 samt gøre forberedelser til at vedvarende energi kan udgøre end endnu 

større andel af kommunens energiforbrug. 

l Vordingborg Kommune vil øge kommunens andel af vedvarende el fra 48 % til 100 % inden 2025. 

l Vordingborg Kommune vil reducere energiforbruget i de kommunale bygninger med mere end 20 % inden 2020 og at reducere udledningen af 
CO2 med mere end 30 % i kommunen som virksomhed inden 2025. 

Retningslinjer for klima

Kort nr. 31.1

Områder, som risikerer oversvømmelser

31.1
Områder, som risikerer oversvømmelser ved vandstandsstigningen og stigningen i grundvandet lokaliseres og søges friholdt for byggeri.

31.2
I forbindelse med lokalplanlægning skal krav til energiklassen for nybyggeri overvejes, og muligheden for alternative bygge- og energiformer skal 
vurderes. I lokalplanlægning for lavtliggende arealer skal der sættes krav til minimumssokkelkoter.

31.3
I planlægning i byzone for boliger og servicefunktioner, skal det tilstræbes at minimere transportbehov - for eksempel ved at opnå stationsnærhed.

Redegørelse

F N’s klimapanel peger på, at fremtidens klima vil forandre sig. Videnskaben fortæller os, at vi på kloden vil se flere ekstreme hændelser i form af tørke, 
oversvømmelser, stormfloder, orkaner og stigende havniveau fra smeltende gletschere.

Selv om Danmark ligger i et klimaområde, hvor ændringerne forventes at blive mindst, vil klimaet ændre sig, det bliver varmere og der kommer flere 

ekstremsituationer. De omfatter bl.a. kraftige regnskyl, hyppigere og længere tørkesituationer, flere og kraftigere storme. Sommeren vil blive mere varm 

og tør, og efteråret vil blive mere vådt. Det vil give problemer med vandet både sommer og efterår, og det vil føre til, at vi vil se nye arter brede sig i 

naturen mens andre forsvinder. Det skal vi også forholde os til.

Klimaforandringerne er en realitet og uundgåelige. Uanset hvad der gøres for at begrænse udslippet af drivhusgasser, vil temperaturen stige på grund af 

den mængde drivhusgasser, der allerede findes i atmosfæren.

 

Internationalt og nationalt klimaarbejde 
Danmark er via EU part i de internationale klimaforhandlinger i FN, men deltager samtidig i andet internationalt klimasamarbejde, der virker fremmende 
eller understøttende i forhold til FN's klimaforhandlinger.

EU har fastlagt klimamål i Klima- og energipakken, en reformpakke, der omfatter konkrete tiltag til håndtering af klimaændringerne gennem reduktion af 
drivhusgasudledning og fremme af vedvarende energi.

I 2012 indgik regeringen en energiaftale for årene 2012-2 0 2 0. Med energiaftalen er der sikret bred politisk opbakning til en grøn omstilling med fokus 
på at spare på energien i hele samfundet og få mere vedvarende energi i form af flere vindmøller, mere biogas og mere biomasse. Aftalen er en vigtig 

milepæl på vej til at omstille hele Danmarks energiforsyning (el, varme, industri og transport) til vedvarende energi i 2050.

 

Klimastrategi i Vordingborg Kommune 
Klimaet vedrører i allerhøjeste grad også kommunerne. Vordingborg Kommune vil også blive berørt i større eller mindre grad. Det er kommunerne, som 

er tættest på borgerne, og som står i skudlinjen, når kældre eller haver oversvømmes. Det er også kommunerne, der som myndighed kan påvirke både 

virksomheder og borgere i en mere CO2 positiv retning. Vi har som kommune derfor et ansvar for lokalt at finde en måde at håndtere 

klimaforandringerne på.

Klimaforandringer er en af de største udfordringer for naturen og miljøet. Det kræver en fælles koordineret indsats for at kunne imødegå forandringerne 

og mindste generne.

Vordingborg Kommunes indsats er beskrevet i en klimastrategi der består af to dele. Del 1 handler om reduktion af drivhusgasser og del 2 handler om 

tilpasning til klimaforandringerne. 

 

Vi har forpligtiget os 
I første del af klimastrategien er der formuleret målsætninger for indsatsen for reduktion af drivhusgasserne med udgangspunkt i de forpligtigelser 

kommunen allerede har. Der er indgået klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening, hvor kommunen har forpligtet sig til at reducere 

C O 2-udslippet fra kommunen som virksomhed med 2 % årligt indtil 2025. Kommunen har desuden tilsluttet sig EU-klimapagten sammen med Region 
Sjælland og 13 af de øvrige kommuner i regionen. EU-klimapagten forpligter kommunen til at reducere CO2-udslippet med mere end 20 % inden 2020 i 
kommunen som geografisk enhed. 

 

Hvad skal vi gøre? 

I første del af klimastrategien er der formuleret målsætninger for indsatsen for reduktion af drivhusgasserne med udgangspunkt i de forpligtigelser 

kommunen allerede har. Der er indgået klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening, hvor kommunen har forpligtet sig til at reducere 
C O2-udslippet fra kommunen som virksomhed med 2 % årligt indtil 2025. 

Kommunen har desuden tilsluttet sig E U-klimapagten sammen med Region Sjælland og 13 af de øvrige kommuner i regionen. EU-klimapagten forpligter 
kommunen til at reducere CO2-udslippet med mere end 20 % inden 2020 i kommunen som geografisk enhed. 

 

Klimatilpasning i byerne og i det åbne land

Tilpasning handler om at kunne håndtere konsekvenserne af et foranderligt klima. Det kan f.eks. ske gennem ændret arealanvendelse, hvor truede 

arealer friholdes for boliger og offentlige bygninger med vitale funktioner. Eksisterende bebyggelser sikres med diger og andre 
oversvømmelsessikringer. Kloakanlægget kan dimensioneres til at kunne klare afstrømningen til et vist niveau, mens overskydende overfladevand ledes

til udvalgte vådområder, som integreres i byernes grønne struktur.

 

Vi skal beslutte, hvordan vi lokalt bedst kan planlægge vores byer, så vi kan håndtere de stigende mængder regn og de negative konsekvenser af 

transporten. Vi skal gøre grøn energi til en væsentlig del af kommunernes energiforsyning, og vi skal beslutte, hvordan vi bedst lokalt kan reducere 

energiforbruget i såvel de kommunale som private bygninger. 

I det åbne land skal der også ske klimatilpasning. Der vil som følge af ændringerne i nedbørsmængderne kunne komme store afstrømningsproblemer 

både i byerne og det åbne land. I arbejdet med vandmiljøet de kommende år, vil såvel afstrømningsproblemer som forventningerne om stigende 

havstand skulle indtænkes i klimaløsninger for at undgå store oversvømmelser og økonomiske tab. Vandløbene spiller selvsagt en stor rolle. 

Oversvømmelser vil kunne begrænses ved at indtænke klimaforandringer i vandløbsrestaurering og ved at etablere vandparkering (forsinkelsesarealer) i

baglandet for at mindske konsekvenserne af store nedbørsudsving.

Vordingborg Kommune har i 2012 vedtaget Handleplan for klimatilpasning, der dækker kommunens indsatser i perioden 2012-14. Handleplanen ligger i
tråd med Region Sjællands Regionale Klimastrategi, og med Vordingborg Kommunes Klimahandleplan fra 2011. Klimatilpasningshandleplanen er 

desuden koordineret med Vordingborg Forsynings indsats mod problemer ved oversvømmelseshændelser.

Den i kommuneplanen indarbejdede klimatilpasningsplan opfylder ikke nye statslige krav til klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner (udkommet i 
foråret 2013). Der bliver udarbejdet en klimatilpasningsplan, som kommer i høring i slutningen af 2013 og bliver et tillæg til kommuneplanen. 

Fej for egen dør 

Kommunen som virksomhed har også et ansvar. Vi har mange bygninger, mange institutioner og er ejere af flere forsyningsvirksomheder. 

De planlagte indsatser er:

l Energieffektivisering inden for kommunale ejendomme 

l Udfasning af olie- og gasfyr i kommunale ejendomme 

l Plan for igangsætning af demonstrationsprojekter om alternative energikilder 

l Energieffektivisering ved nybyggeri 

l Udvikling af procedurer for energirigtig tankegang og adfærd internt hos medarbejderne 

l Fremme af alternative brændstoffer i den kommunale transport (el, hybrid, biodiesel m.v.) 

Mål for Vindmøller

l Vordingborg kommune vil bidrage til at reducere CO2-udledningen fra elproduktionen ved opstilling af vindmølleanlæg, hvor placeringen af 
anlæggene ikke strider mod andre hensyn. 

l Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Vordingborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, 

og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet. 

l Retningslinjerne skal endvidere sikre, at områderne til vindmøller udnyttes bedst muligt, således at opførelse af den første vindmølle ikke 

hindrer eller forringer forholdene for efterfølgende vindmøller. 

Retningslinjer for vindmøller

Kort 32.1

 

Retningslinjer
Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Vordingborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at 

vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet. Retningslinjerne skal endvidere sikre, at områderne til vindmøller udnyttes bedst muligt, således at 

opførelse af den første vindmølle ikke hindrer eller forringer forholdene for efterfølgende vindmøller. Retningslinjerne 1-20 gælder ikke for små møller.

32.1
Vindmøller kan kun opstilles i følgende 3 udpegede vindmølleområder vist på kort 32.1: 

V01.01 Køng Mose

l Der kan opstilles vindmøller på mellem 125 – 150 m totalhøjde 

l Der kan maksimalt opstilles 6 møller i en lige eller buet linje 

l Området kan først udnyttes, når de eksisterende 10 vindmøller på 52 m (2 vindmøllegrupper) er taget ned 

V01.02 Gl. Lundby

l Der kan opstilles vindmøller på 100 – 125 m totalhøjde

Der kan maksimalt opstilles 2 møller

Det skal undersøges nærmere om eksisterende 3 vindmøller på 45 m ved Lundby Torp og 1 vindmølle på 45 sydvest for området (begge ligger 

ca. 2 km væk) landskabsmæssigt kan opfattes som selvstændige enheder i landskabet og om den samlede landskabsoplevelse bliver 

væsentligt forringet. I så fald kan området først udnyttes, når disse er taget ned. 

V12.01 Kostervig

l Der kan opstilles vindmøller på mellem 125 – 150 m totalhøjde 

l Der kan maksimalt opstilles 7 møller i en lige eller buet linje 

l Området kan først udnyttes, når den eksisterende vindmølle på 40 m ca. 1,6 km sydvest for området er taget ned 

l Det skal undersøges nærmere om eksisterende 2 vindmøller på 45 m ved kysten, 2,5 km vest for området og 1 vindmølle på 53 m, 2 km øst for 

området landskabsmæssigt kan opfattes som selvstændige enheder i landskabet og om den samlede landskabsoplevelse bliver væsentligt 

forringet og i så fald kan området først kunne udnyttes, når disse er taget ned. 

32.2
Opstilling af nye vindmøller, i ikke allerede lokalplanlagte områder, forudsætter at der udarbejdes kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse 
samt lokalplan, som skal fastlægge konkrete retningslinjer om størrelse, udseende samt placering af vindmøllerne for det konkrete projekt. Denne mere 

detaljerede planlægning kan resultere i, at der kan fastsættes færre og lavere møller i de enkelte vindmølleområder.

32.3
Vindmøller skal placeres med en afstand på mere end 1 x møllens totalhøjde fra overordnede og vigtige veje. Ved planlægning af et konkret projekt for 

vindmøller i en afstand fra vejen mellem 1,0 og 1,7 x møllens totalhøjde skal vejdirektoratet have mulighed for at udtale sig vedrørende placeringer ved 

statsveje, hvorefter møllerne efter konkret vurdering kan forlanges flyttet længere væk fra vejen end 1 x møllens totalhøjde. Der er ikke belæg or at 

regulere vindmøllens placering længere væk end 1,7 x møllens totalhøjde. Afstanden mellem vindmølle og den overordnede vej regnes fra yderste kant 
af vejbane eller nødspor til mølletårnets yderste begrænsning mod vej. For veje der er pålagt byggelinje, beregnes afstanden fra denne.

32.4
Vindmøller må ikke opsættes nærmere jernbaner end vindmøllens totalhøjde + 10 meter.

32.5
Vindmøllerne i et givet område skal samlet set overholde de gældende grænser for støj fra vindmøller ved nabobeboelse i det åbne land og i områder til 

støjfølsom arealanvendelse. I forbindelse med et konkret projekt for vindmøller skal VVM-redegørelsen dokumentere dette og herunder udpege berørte 
støjfølsomme områder. VVM-redegørelsen skal endvidere udpege en støjkonsekvenszone, hvor vindmøllestøjen er beregnet til mere end 39 dB(A) ved 
en vindhastighed på 8 m/s eller 37 dB(A) ved 6 m/s.

32.6
I støjkonsekvenszonen må der ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse.

32.7
Ved opsætning af vindmøller skal det sikres at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året, beregnet som reel skyggetid.

32.8
Vindmøllerne i en gruppe skal være ens med hensyn til størrelse, udseende, farve, materialevalg, omløbsretning og omdrejningstal. Vindmøllerne
opstilles i et let-opfatteligt geometrisk mønster med samme indbyrdes afstand og sådan, at møllernes nav skal ligge på linje (vandret), så vindmøllerne 
afspejler de overordnede linjer i terrænet. Forholdet mellem rotordiameteren og navhøjden skal være mellem 1:1,1 og 1:1,35.

32.9
Vindmøller skal være trebladet og tårn, hus og vinger skal fremstå i samme lysegrå ikke-reflekterende overflade med glans på maksimalt 30. Bortset fra
et mindre firmalogo på huset, må der ikke være reklamer på vindmøllerne.

32.10
Vindmøller med totalhøjde over 100 m skal lysafmærkes i henhold til Statens Luftfartsvæsens Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller BL 

3-11 eller senere udgaver. Anden belysning af vindmøllerne er ikke tilladt.

32.11
Afstanden mellem grupper af vindmøller skal være så stor, at anlæggene hver for sig opfattes som klart afsluttede enkeltanlæg i landskabet. Det 

betyder, at der som udgangspunkt skal være mindst 28 gange vindmøllens totalhøjde til planlagte eller eksisterende vindmøller eller vindmøllegrupper.
En mindre afstand kan tillades hvor en VVM-redegørelsen godtgør, at en anden afstand er hensigtsmæssig og at den enkelte vindmøllegruppe opfattes 
som et klart afsluttet enkeltanlæg i landskabet.

32.12
Den indbyrdes afstand mellem vindmøller i en gruppe skal være 3-4 gange rotordiameteren med mindre VVM-redegørelsen godtgør, at en anden 
indbyrdes afstand er nødvendig eller hensigtsmæssig. 

32.13
Ved planlægning af et konkret projekt i et vindmølleområde, skal der lokalplanlægges for det samlede vindmølleområde med henblik på optimal
udnyttelse af området.

32.14
Ved delvis realisering af et vindmølleområde skal vindmøllerne opsættes i en ubrudt rækkefølge, så der skabes sammenhængende og ensartet mønster.

32.15
Vindmøller må som udgangspunkt ikke opstilles nærmere overordnede naturgasledninger eller deklarationsarealer for højspændings-ledninger end 
møllens totalhøjde. Vindmøller skal holdes i en afstand af 50 meter fra deklarationszonen til Energinet.dk's jordkabelanlæg.

32.16
I områder med overordnede radiokædeforbindelser vil tilladelse til opstilling bero på en konkret vurdering af om møllerne kan forstyrre forbindelsen. 

Erhvervsstyrelsens anbefalede afstand er 200 meter til en radiokædes sigtelinje.

32.17
Af hensyn til varetagelsen af natur- og landskabsinteresserne kan der normalt ikke planlægges for vindmøller i jordbrugs- og beskyttelsesområder samt
på lavbundsarealer. Der kan dog efter en særlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse vurdering planlægges forvindmøller, og hvis det er 

foreneligt med beskyttelsesinteresserne i området. I forbindelse med et konkret projekt på udpegede vindmølleområder, der ligger i jordbrugs- og
beskyttelsesområder eller på lavbundsarealer skal beskyttelsesinteresserne belyses og varetages i en VVM-redegørelse og lokalplan.

32.18
Der kan som udgangspunkt ikke planlægges for vindmøller i kystnærhedszonen, uden at der foreligger en særlig planlægningsmæssig og funktionel 

begrundelse.

32.19
I forbindelse med et konkret projekt på udpegede vindmølleområder på  lavbundsarealer skal der stilles særlige krav til varetagelse af natur- og
landskabsinteresserne, herunder muligheden for, at arealet skal kunne sættes under vand. 

32.20
Af hensyn til varetagelsen af natur- og landskabsinteresserne kan der ikke udlægges vindmølleområder eller i øvrigt gives tilladelse til opførelse af 
vindmøller i internationale naturbeskyttelsesområder, naturbeskyttelsesområder, fredede områder, større uforstyrrede landskaber, inden for strand- og
fortidsmindebeskyttelseslinje samt arealer disponeret til fremtidig byudvikling.

 

Retningslinje, der kun gælder for små vindmøller:

32.21
Små vindmøller under 25 meter (husstandsmøller, minivindmøller m.v.) tillades opstillet ud fra en konkret vurdering på baggrund af en VVM-screening.
Små møller skal opstilles i umiddelbar tilknytning til ejendommens eksisterende bebyggelse (maksimalt 30 meter fra). Der skal være mindst 100 meter 

til nærmeste nabo.

Redegørelse

 

3 områder til store vindmøller i Vordingborg Kommune 

Kommunalbestyrelsen skal gennem planlægningen for vindmøller sikre, at opstilling af nye vindmøller tager størst muligt hensyn til særligt 

nabobeboelser og øvrige interesser i det åbne land, herunder påvirkning af landskabet, miljø og natur, kulturhistoriske værdier mv. 

Mål, retningslinjer og arealudpegninger er fremkommet ved den proces, der gennemførtes i forbindelse med vedtagelse af tillæg nr. 5 til Vordingborg 

Kommuneplan 2009-2021. En lang række områder blev undersøgt, og efter politiske drøftelser og høring blev der udlagt 3 områder til store vindmøller i 
kommunen. I tillægget redegjordes nærmere for baggrunden for udpegningen og forklaringer på fravalg af områder. 

På kort 32.1 vises de i retningslinje 32.1 udpegede vindmølleområder samt eksisterende vindmøller. De udpegede vindmølleområder til store vindmøller

er vist med deres afgrænsning i område V01.01 Køng Mose, V01.02 Gl. Lundby og V12.01 Kostervig.

I området i Køng Mose kan der nærmere planlægges for møller på 125-150 meter, i området i Gl. Lundby er højden 100-125 meter og i Kostervig 125-
150 meter. 

 

Etablering forudsætter yderligere planlægning 

Udpegningen af vindmølleområder i kommuneplan er første del af en længere planlægningsproces. Før de store vindmøller kan etableres skal der 

udarbejdes lokalplan og VVM-redegørelse. VVM betyder ”Vurdering af Virkninger på Miljøet” og er en grundig analyse af det konkrete projekts betydning
for miljøet bredt forstået. Både lokalplan og VVM-redegørelse skal i offentlig høring før der træffes endelig politisk beslutning.

Der kan læses mere om Vordingborg Kommunes vindmølleplanlægning på kommunens hjemmeside; se boksen til højre.

 

Vindmøllernes udseende 

For at sikre et enkelt og æstetisk udtryk er der i vindmølleplanen fastsat retningslinjer for vindmøllerne udseende. Inden for en gruppe skal vindmøllerne

være ens med hensyn til størrelse, udseende, farve, materialevalg, omløbsretning og omdrejningstal. 

Det størrelsesmæssige forhold mellem vindmøllens tårn og vinger har særligt betydning for vindmøllens æstetik. Undersøgelser har vist, at en vindmølle

fremstår mest harmonisk, når forholdet mellem vingernes rotordiameter og navhøjden er mellem 1:1,1 og 1:1,35. 

Retningslinjerne stiller krav om, at vindmøller skal være trebladet og både tårn, hus og vinger skal fremstå i samme lysegrå ikke-reflekterende overflade
med glans på maksimalt 30. Dette skal sikre, at vindmøllerne fremstår ensartet, enkle og neutrale i landskabet. 

 

Lysafmærkning 

Af hensyn til flysikkerheden skal vindmøller på 100-150 meters højde afmærkes med to faste lavintensive røde lys. Lysafmærkningen bliver placeret 
med en vandret afskærmning, så lyspåvirkningen under navhøjden reduceres mest muligt. 

Retningslinje 32.10 sikrer at vindmøller med totalhøjde over 100 m skal  lysafmærkes i henhold til Statens Luftfartsvæsens Bestemmelser om 

luftfartsafmærkning af vindmøller BL 3-11 eller senere udgaver. Lysafmærkning sættes typisk i vingespidserne, og der kan ikke opsættes anden 
belysning på møllen.”

 

Opstillingsmønster og indbyrdes afstande mellem store vindmøller 

Ifølge vindmøllecirkulæret skal vindmøller fortrinsvis opstilles i grupper i et i forhold til landskabet let opfatteligt geometrisk mønster. Staten anbefaler, 

at vindmøllerklynger på op til 5 møller sættes i en lige linje, men grupper på mere end 5 møller bør sættes i en lige eller buet linje. 

Af gensyn til den optimale udnyttelse af vindenergien anbefales det, at den indbyrdes afstand mellem møllerne er 3-4 gange rotordiameter. Denne 
afstand skal sikre at vindmøllerne ikke skaber læ eller turbulens for hinanden samtidig med, at vindmøllegruppen fremstår som en klart 

sammenhængende enhed. 

Opstilling af enkeltmøller er ikke udelukket, men ud fra et areal- og energi¬økonomisk synspunkt anbefales det, at områder, hvor der kan opsættes mere
end én vindmølle har forrang frem for områder, hvor der kun kan stå én. Kommuneplanen rummer kun områder for vindmøllegrupper. Det kan dog vise sig 

ved den konkrete planlægning, at området i Gl. Lundby kun kan indeholde en enkeltstående vindmølle. 

 

Afstand mellem vindmøllegrupper 

Hvis de enkelte vindmøllegrupper står for tæt på hinanden udviskes deres selvstændige udtryk ved at gruppernes geometriske mønstre blandes 

sammen og efterlader et rodet og uæstetisk udtryk. Den enkelte møllegruppe bør hver for sig kunne opfattes som en selvstændig enhed. 

For at sikre, at vindmøllegrupper og enkeltstående kan opfattes som selvstændige enheder med letopfattelige mønstre er der fastsat en retningslinje 

om, at afstanden mellem vindmøllegrupper, herunder også mellem nye og eksisterende vindmøller skal være mindst 28 gange vindmøllens totalhøjde 

med mindre, at VVM-redegørelsen godtgør, at en anden afstand er hensigtsmæssig og at den enkelte vindmøllegruppe kan opfattes som et klart 
afsluttet enkeltanlæg i landskabet ved en mindre afstand. 

 

Afstandskravet mellem vindmøllegrupper relaterer sig til store vindmøller. 

Der er udpeget vindmølleområder, der ligger tættere på andre områder eller eksisterende vindmøller end 28 gange vindmøllernes totalhøjde. Det kan fx 

være hvor området ligger i nærheden af eksisterende mindre vindmøller. I disse tilfælde vil der typisk være knyttet en bestemmelse til området om, at 

området kun kan realiseres hvis nogle konkrete navngivne vindmøller fjernes. 

 

Vindmølle

Afstand til nabobeboelser 
Vindmøller må ikke placeres (eller planlægges for) nærmere end 4 gange vindmøllens totalhøjde fra nabobeboelse, svarende til 600 m ved vindmøller på

op til 150 m totalhøjde. Ved denne afstand vurderes det, at gældende støjkrav overholdes. 

Ifølge bekendtgørelsen om støj fra vindmøller må støjen uden for naboens hus i landzone ikke være over 44 dB ved en vindhastighed på 8 m/s. I 

støjfølsomme områder dvs. områder, der i kommuneplanen er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus-, eller kolonihaveformål eller som rekreative 
arealer, er samme støjgrænse 39 dB. Kommunen fører tilsyn med at støjgrænsen overholdes. 

Med hensyn til opfyldelse af støjkrav jf. støjbekendtgørelsen vedrørende vindmøller, kan dette først beregnes i forbindelse med et konkret projekt, når 

man kender vindmølletype, nøjagtig placering mv. 

Uanset ovennævnte støjkrav kan en enkelt ejer godt, hvis han/hun selv ønsker det ”tåle” støj over grænseværdien, når blot andre naboers støjgrænse 

overholdes.

 

Lavfrekvent støj 

Udover den almindelige hørbare støj fra vindmøller afgiver møllerne også såkaldt lavfrekvent støj. 

Miljøministeren bad i januar 2011 Miljøstyrelsen om at revidere vindmøllebekendtgørelsen for der igennem at få fastsat specifikke grænser for 

lavfrekvent støj så reglerne bliver klarere både for kommunerne, vindmøllefabrikanterne og borgerne. 

Den reviderede bekendtgørelse om støj fra vindmøller, som nu indeholder grænseværdier for lavfrekvent støj, er trådt i kraft den 1. januar 2012 og 

konkrete vindmølleprojekter i Vordingborg kommune skal følge grænseværdierne. Grænseværdien er fastsat til 20 dB som indendørs støjniveau. 

 

Skyggekast
Gener fra skyggekast kan opstå i blæsevejr med solskin, hvor der opstår glimt, når vingen i et kort øjeblik skygger for lyset. Især i de tidligere 

morgentimer og sene aftentimer, vil naboer kunne blive påvirket at skyggekast, når skyggen er længere end afstandskravene. Naboer syd for vindmøllen

vil aldrig opleve skyggekast. 

Ved planlægningen af vindmøllernes placering kan der tages hensyn til, at skyggepåvirkningen bliver begrænset. Vurderingen af det forventede antal 

timers skyggekast er en del af VVM-redegørelsen. 

I denne vindmølleplan er der derfor fastsat en retningslinje om, at det ved opsætning af vindmøller skal sikres at nabobeboelser ikke påføres skyggekast

i mere end 10 timer om året. Alternativt kan stilles krav om afværgeforanstaltninger fx at ejer pålægges at standse vindmøllens drift i kritiske perioder. 

 

Vindmøllers placering i landskabet 

Vindmøllers visuelle påvirkning af omgivelserne afhænger af en lang række parametre, herunder bl.a. landska¬bets skala og karakter, naturindholdet 
samt øvrige eksisterende elementer i landskabet, der tilsammen indgår i en vurdering af landskabets egnethed til store vindmøller. 

Regeringen nedsatte i 2006 et udvalg om planlægning for vindmøller på land, der havde til formål at komme med nogle overordnede anbefalinger og 

landskabsfaglige principper placering af vindmøller, så de indpasses bedst muligt i landskabet. En af hovedkonklusioner fra udvalgets arbejde er, at den 

vigtigste faktor for hvordan vindmøller påvirker landskabet er landskabets skala, hvor åbne landskaber og slettelandskaber generelt er bedre egnede til 

opstilling af store vindmøller end småskalalandskaber. 

Denne vindmølleplan følger overordnet de anbefalinger, som regeringens planlægningsudvalg er kommet frem med på baggrund af konklusionerne fra 

udvalgets analysearbejde. 

Eksisterende vindmøller 

Vindmøller i kystnærhedszonen 

Planlægning for vindmøller i kystnærhedszonen kræver jævnfør planloven en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse. 

I vindmølleplanen er der udpeget ét vindmølleområder i kystnærhedszonen, nemlig ved Kostervig på Møn. Området er medtaget for at skabe mulighed 

for placering af vindmøller jævnt fordelt i kommunen. Placeringen har gode vindforhold og er et egnet landskab for store vindmøller. 

 

Søgeområder for regionale naturparker og nationalpark 

Størstedelen af Østmøn er søgeområde for nationalpark. Som følge af de store landskabsværdier og naturinteresser, der er på Østmøn, er der ikke 

udpeget områder til nye store vindmøller på Østmøn. 

Søgeområder for regionale naturparker er ikke endeligt afgrænsede udpegninger. Det er områder med egnskarakteristiske og uforstyrrede landskaber 

med sjældne og sårbare dyre- og plantearter med mange bevaringsværdige kulturmiljøer. Områderne tænkes at skulle bidrage til at sikre og forbedre 
natur-, kultur-, og landskabsværdier samt mulighederne for undervisning og friluftsliv. 

Der er udpeget et område for vindmøller inden for søgeområdet for regional naturpark Præstø Fjord – dog i yderområdet, nemlig området ved Køng Mose. 

Området fungerer i dag som vindmølleområde for to vindmøllegrupper og fremstår dermed i dag som et teknisk landskab. Det vurderes, at området med 

større, færre og mere hensigtsmæssigt placerede vindmøller vil give et mere roligt udtryk end de to vindmøller gør i dag, hvorved det ikke vil forringe 

områdets værdier væsentligt. 

Der skal dog i forbindelse med VVM-redegørelsen for det konkrete projekt i Køng Mose vurderes og redegøres for hvordan muligheden for den fremtidige 
naturpark sikres. 

 

Vindmøller på lavbundsarealer 

Ifølge kommuneplanen skal lavbundsarealer bidrage til: 

• Sikring af væsentlige naturmæssige, landskabelige og kulturhistoriske værdier. 

• Et sammenhængende kommunalt netværk af naturområder 

• Gennemførelse af kravene i vand- og natura 2000 planerne 
• Etablering af vådområder til mindskning af udledningen af kvælstof til landmiljøet. 

Opførsel af vindmøller på lavbundsarealer vil derfor kræve særlige hensyn til natur- og landskabsværdierne og til at sikre fremtidige muligheder for 
vådområder på lavbundsarealer. 

Det, at områder eventuelt sættes under vand, ikke er til hindring for at der opføres vindmølle. Dette kan gøres på flere måder. Man kan forsyne 

vindmøllerne med et fundament, som kan tåle vand eller alternativt inddæmme området omkring vindmøllerne og på den måde friholde vindmøllerne, 

samt tilkørselsforhold for vand. Områderne kan eventuelt også genoprettes som vådområder senere, når vindmøllerne er saneringsmodne. 

Såvel Køng Mose som Kostervig er udpeget selvom de ligger på lavbundsarealer. De pågældende områder er udpeget som vindmølleområder af flere og 

forskellige grunde. Dels er der de pågældende steder gode vindforhold, selv om områderne helt ude ved kysten naturligvis er de mest egnede set ud fra 

en energiproduktions betragtning. Dels er Køng Mose og Kostervig er store vindmølleområder med mulighed for mange vindmøller og dermed stor samlet

effekt.

Kommunen vil i forbindelse med lokalplanlægningen sikre sig, at natur- og landskabsværdierne så vidt muligt sikres og at områderne i fremtiden kan 
sættes under vand. Det betyder også, at antallet af vindmøller formentlig bliver lavere end optimalt, men områderne vil stadig være de mest 

energieffektive områder i kommunen. 

 

Kulturhistorie
I forbindelse med udpegningen af vindmølleområder er det tilstræbt at vindmøller ikke forstyrrer oplevelsen af kirker, fredede bygninger, fortidsminder, 

kulturmiljøer eller kulturhistoriske landskaber eller landsbymiljøer. 

Ved Køng Mose ligger det udpegede vindmølleområder inden for kirkeomgivelser, dog i den yderste del af kirkens omgivelser. Det skal i forbindelse med 

et konkret projekt godtgøres at vindmøllerne ikke forstyrrer oplevelsen af kirken væsentligt. I tilfælde hvor vindmølleområder er i nærheden af udpegede 

kulturmiljøer eller andre kulturhistoriske værdier skal det godtgøres, at vindmøllerne ikke forringer den visuelle oplevelse af de kulturhistoriske værdier. 

 

Små møller

Ved små møller forstås møller med en højde på maksimalt 25 meter. Små møller kan afhængig af typen benævnes husstandsmøller, minivindmøller, 

mikrovindmøller m.v.

Små møller er kun omfattet af retningslinjerne 32.21 i denne kommuneplan. 

Små møller kan opføres i tilknytning til fritliggende ejendomme i det åbne land, og deres primære funktion er at levere energi til ejendommens eget 

forbrug.

Minimøller vil stå i nær tilknytning til eller direkte monteret på bygningerne. Sådanne møller vil kunne tillades opstillet i landzone, hvis de er 

typegodkendte og ikke påfører støjgener ved nabobeboelser. 

Opstilling af små møller forudsætter en landzonetilladelse jævnfør planlovens § 35. Kommunen vil ved ansøgningerne hver gang vurdere, om møllerne 

kan opstilles uden visuel konflikt med store vindmøller og med landskabsoplevelsen. Af hensyn til naturinteresserne vil der normalt ikke gives tilladelse

til opstilling af husstandsvindmøller i internationale naturbeskyttelsesområder, områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og natur-
beskyttelsesområder. Ligeledes kan der heller ikke forventes tilladelse til opstilling indenfor strandbeskyttelseslinjen.

Mål for Energiforsyning

Der skal sikres en stor grad af forsyningssikkerhed. 

l Kommunalbestyrelsen ønsker generelt at ledningsanlæggene føres i nedgravede tracéer frem for som overjordiske anlæg. I forbindelse med 

omlægninger og fremtidige udbygninger af ledningsnettene bør der derfor indgå miljømæssige og økonomiske undersøgelser og vurderinger, der 

nærmere belyser mulighederne for en fremføring under jordoverfladen. 

l Der skal fortsat planlægges for en optimal udnyttelse af de lokale energiressourcer herunder vedvarende energi. De lokale energiressourcers 

anvendelse bør vurderes ud fra økonomiske, energimæssige samt natur- og miljømæssige forhold. 

l For at opnå de fastsatte mål på klimaområdet vil Vordingborg Kommune prioritere vindenergi som et af de centrale elementer i elforsyningen og 

prioritere fjernvarme som et af de centrale elementer i varmeforsyningen. 

l Det er kommunens målsætning at udbygge fjernevarmeforsyningen i de tæt bebyggede områder omkring Vordingborg by. 

Retningslinjer for energiforsyning

Kort 33.1

 

 

Retningslinjer

33.1
Et af landets primære kraftværker er placeret i kommunen, nemlig Masnedøværket. De af Vordingborg Forsyning ejede arealer anses for tilstrækkelige til

nødvendige udvidelser. Det bør undersøges om dele af arealerne kan overgå til havnerelaterede erhvervsformål knyttet til anvendelse af Vesthavnen.

33.2
Energiforsyningsanlæg og kraftvarmeværker skal placeres i centerbyernes erhvervsområder eller i direkte tilknytning hertil.

33.3
Små lokale anlæg kan placeres i lokalcenterbyerne, når anlægget alene forsyner et lokalområde og under hensyn til natur-, miljø-, og
landskabsforholdene.

33.4
Eksisterende 132 kV højspændingsanlæg samt 400 kV Kontek-forbindelse fremgår af kort 33.1. Der er p.t. ikke planlagt udbygninger og/eller 
ombygninger i perioden. Tracéerne kan anvendes til andre ledningsnet efter godkendelse hos den ansvarlige for elsystemet. 

33.5
Netudviklingen i Danmark følger Energistyrelsens ”Retningslinjer for kabellægning og udbygning af eltransmissionsnettet” fra oktober 2009. Heri 
fremgår det for 132 og 150 kV transmissionsnettet, at nye 132 og 150 kV forbindelser etableres som kabler i jorden og at det eksisterende 132 og 
150 kV net skal kabellægges.

33.6
Ved højspændingsanlæg er der på de relevante ejendomme tinglyst servitutter med bestemmelser til sikring af el-anlæggene - det være sig både 
luftledninger og jordkabler. Det betyder bl.a., at arealerne i nærheden af el-anlæggene således ikke bør planlægges anvendt til bolig- eller
erhvervsformål eller andre foranstaltninger, herunder rekreative anlæg, der kan hindre højspændingsforbindelsens fremtidige vedligeholdelse og 

reparation.

Indenfor en given afstand til lednings- og kabelanlæg kan der ikke uden meddelt dispensation fra el-anlæggets ejer etableres anlæg af nogen art 
herunder beplantning. Deklarationsarealet administreres meget restriktivt, hvormed dispensation ikke kan forventes meddelt.

33.7
I den sjællandske del af kommunen kan der planlægges for en naturgasforsyning til mindre byer, storforbrugere samt til husstande i det åbne land (der er

ikke naturgas på Bogø og Møn).

33.8
Der kan planlægges for en kollektiv varmeforsyning til mindre byer, storforbrugere samt til husstande i det åbne land.

33.9
Reservationszonen vil i den udstrækning det er foreneligt med hovedformålet også kunne benyttes til andre trafik- og ledningsformål. En sådan 
anvendelse skal dog i hvert enkelt tilfælde forhandles med Energinet.dk og kommunen. 

33.10
I forbindelse med reservationszonen reserveres der arealer til måler- og regulatorstationer, samt arealer til andre anlæg, der er nødvendige for 
transmissionen af naturgas.

33.11
Større samlede solcelleanlæg er at betragte som tekniske anlæg, der skal placeres under hensyntagen til landskabelige og kulturhistoriske interesser 

samt internationale naturbeskyttelsesinteresser.

33.12
Opsætning af solceller på bygninger i bymidten, kulturmiljøer, kirkeomgivelser og på bevaringsværdige bygninger kan kun ske efter en særlig 

forudgående vurdering i Kommunalbestyrelsen.

Redegørelse

 

Masnedøværket 

Vordingborg kommune forsynes med energi fra et net af små og mindre kraftvarmeværker samt et stort anlæg på Masnedø. 

Masnedøværket vil blive bevaret som kraftværksplads, men i den udstrækning det er foreneligt med den langsigtede udnyttelse, vil arealerne 

midlertidigt kunne anvendes til andre formål til støtte for en hensigtsmæssig energi- og varmeudnyttelse. 

Området kan også tillades anvendt til havneformål og havnerelaterede erhverv. Der bør dog fortsat sikres en udbygningsmulighed til kraftværksformål, 

når og hvis dette skulle blive nødvendigt. 

Masnedøværk - kraftvarmeværk

 

Vordingborg kommune forsynes med energi fra et net af små og mindre kraftvarmeværker samt et stort anlæg på Masnedø. Masnedøværket vil blive 

bevaret som kraftværksplads, men i den udstrækning det er foreneligt med den langsigtede udnyttelse, vil arealerne midlertidigt kunne anvendes til 

andre formål til støtte for en hensigtsmæssig energi- og varmeudnyttelse. Området kan også tillades anvendt til havneformål og havnerelaterede 
erhverv. Der bør dog fortsat sikres en udbygningsmulighed til kraftværksformål, når og hvis dette skulle blive nødvendigt. 

 

Forsyningsnettet
Energinet.dk er ansvarlig for el-systemet i Østdanmark. Selskabet planlægger vedligeholdelse og udbygning af elnettet i samarbejde med 
netselskaberne. De administrative rammer for Energinet.dk er fastsat i love, bekendtgørelser m.v., der afspejles i den danske og europæiske 

energipolitik.

Tilstanden af 132 kV luftledningerne er præget af den relative høje alder. Der sker derfor en løbende vedligeholdelse. I planlægningen af det fremtidige 

transmissionsnet skal der tages udgangspunkt i ”Retningslinjer for kabellægning og udbygning af højspændingsanlæg”, som blev tiltrådt af folketinget i 
2008 (se evt. link). 

Udbygningstakten vil være afhængig af beslutninger om kraftværks- og vindmølleparkudbygningen samt det fremtidige behov for forstærkning af 
elforsyningen i regionen. Det er kommunens holdning, at det vil være uheldigt hvis udbygningen medfører nye store luftledninger. 

Højspændingsmaster og ledningsanlæg er en del af de større tekniske anlæg, der skal være retningslinjer for i kommuneplanen. Ved ændringer i 

linjeføringer m.v. foretager Vordingborg Kommune interesseafvejning, hvor den samlede landskabspåvirkning vurderes i forhold til den øvrige fysiske 

planlægning. Ved en senere VVM-proces fastlægges traceer til nye linjeføringer og saneringer af bestående i samarbejde med staten og 
forsyningsselskaberne.

Hvis Energinet.dk skal udnytte reservationszonen jr. retningslinje nr. 9 vil arealerne efter forhandling blive pålagt servitutter vedrørende beplantning og 

vedligeholdelse m.v., og ejendommene vil blive pålagt de nødvendige deklarationer om indskrænket rådighed. Almindelig landbrugsdrift vil fortsat være 

mulig.

 

Planlægning af den fremtidige varmeforsyning 

De langsigtede mål for kommunens energiforsyning skal formuleres i en varmeforsyningsplanlægning, som kommunalbestyrelsen vil igangsætte for at 

fremme den mest samfundsøkonomiske anvendelse af energi, der dels skal ske ved at mindske energiforbruget og dels ved at fremme en øget 

selvforsyningsgrad bl.a. gennem en større anvendelse af vedvarende energikilder og biomasse. 

Kortlægningen af CO2-udledningen i kommunen skal danne grundlag for planlægningen af den fremtidige varmeforsyning i kommunen. Derfor er der 
foretaget en kortlægning af den nuværende varmeforsyning (se link.) Det forventes, at varmeplanlægningen gennemføres i 2012 - 13, som en del af en 
strategisk energiplan. 

Som det fremgår af klimahandleplan for 2011-2012 ønsker Vordingborg Kommune, at boligers energieffektivitet skal forbedres dels ved 
isoleringsløsninger, dels ved at vedvarende energiløsninger skal introduceres for at udfase olie og naturgas som brændsel for boligopvarmning. Målet for

boligopvarmning er, at varmeforbruget skal reduceres med 20 % inden 2020. Målet for boliger i landdistrikterne er, at ca. 20 % af varmebehovet skal 

erstattes med varmepumper eller anden opvarmning med biomasse, hvor der i dag anvendes olie til opvarmning. 

Kraftvarmeværk i Stege

 

Større samlede solcelleanlæg 

Solceller er blevet meget populære. Et regeringsudspil i efteråret 2012 tyder på at det nu bliver mere favorabelt at etablere fællesanlæg f.eks. i 

boligforeninger. Et sådant anlæg er at betragte som et teknisk anlæg, som skal placeres med hensyntagen til landskabelige, kulturhistoriske og 

naturmæssige kvaliteter. 

At et større samlet solcelleanlæg betragtes som et teknisk anlæg udelukker ikke en placering i kystnærhedszonen, men der skal udøves et konkret 

skøn ved hver enkelt ansøgning, så det sikres at eksisterende kvaliteter ikke påvirkes væsentligt. 

 

Biogas
Staten kræver, at biogas indgår som tema i kommuneplanen. Emnet er ikke medtaget i indeværende plan, men planlægningen for biogas er igangsat. Der

blev i sommeren 2012 afholdt idéfase i forhold til en kommende biogasplanlægning, og det forventes, at der medio 2013 udsendes et forslag til 

kommuneplantillæg med udpegning af fremtidige placeringsmuligheder for biogasanlæg i Vordingborg Kommune. 

Miljøbeskyttelse

Læs Kommunalbestyrelsens mål, retningslinjer og redegørelse for temaerne under Miljøbeskyttelse:

l Spildevand

l Beskyttelse mod støj

l Affaldsbehandling og deponering

l V V M-anlæg

  

Mål for Spildevand

l Vi vil beskytte vandmiljøet i vandløb, søer og havet gennem en aktiv spildevandsplanlægning og spildevandshåndtering. 

l Udledning af spildevand skal ske på en sådan måde, at det ikke medfører større miljøforringelser eller farer for helbredet hos mennesker og dyr. 

Retningslinjer for spildevand

 

Vi varetager udledning af spildevand efter følgende retningslinjer samt retningslinjer i statens vandplaner og vores egen vandhandleplan: 

34.1
Spildevand der udledes til dræn/vandløb, skal renses så godt, at vandløbets målsætning og målsætninger for eventuelle vandløb, søer og kystvande, der

ligger nedstrøms spildevandsudledningen, kan opfyldes. 

34.2
Udledt spildevand må ikke give anledning til uæstetiske/uhygiejniske forhold i vandområderne. 

34.3
Spildevand, der udledes direkte eller via dræn/vandløb til kystnære områder, skal renses så godt, at badevandskvaliteten og nærområdernes 

vandkvalitet overholdes. 

34.4
Der skal ske mest mulig separering af spildevand og regnvand.  

34.5
Regnbetingede udledninger må ikke: 

Hindre vandområdets målsætning i at blive opfyldt eller medføre uæstetiske/uhygiejniske forhold i udledningsområdet. 

Give anledning til erosion af brinker og bunde i vandløb. 

34.6
Alle væsentlige regnbetingede udledninger fra separate regnvandskloakeringer skal forsynes med foranstaltninger, der sikrer, at regnvandet løbende 

renses for olieprodukter og partikulært materiale, samt tjener som opsamlingskapacitet for spild i tilfælde af uheld. 

34.7
Nye regnbetingede udledninger fra fælleskloakerede områder etableres som minimum med rist og skumbræt, og der skal være muligt at registrere 

tidspunkt og varighed af aflastningshændelser på regnbetingede afløb af væsentlig størrelse. 

34.8
Bassiner uden membran til opbevaring af spildevand må ikke etableres tættere end 300 m fra indvindingsanlæg til drikkevand, eller tættere end 150 m 

fra øvrige indvindingsanlæg. 

Redegørelse

Ingen har krav på at forurene i mindre eller større grad, men man har ret til at komme af med sit spildevand. Det er vores opgave at sikre, at dette sker 

på den miljømæssigt mest forsvarlige måde, under hensyntagen til et rimeligt udgiftsniveau for den enkelte borger. 

 

Spildevandsplan
Kommunen udarbejder en spildevandsplan til administration af lovgivningen. Planen skal indeholde de lokalpolitiske intentioner på spildevandsområdet. 

Den skal fastlægge og beskrive de konkrete tiltag, hvormed kommunen vil sikre spildevandsrensningen, så de fastlagte mål for grundvand og 

vandområderne i vandplanerne kan opnås. De tiltag, der er krævet i henhold til vandplanerne er beskrevet i vores vandhandleplan. 

Spildevandsplanen skal ses som en forhåndsorientering til borgerne om de tiltag, der bliver foretaget i deres lokalområde inden for spildevandsområdet. 

Der forventes en revision af spildevandsplanen i 2013. 

Vordingborg Centralrenseanlæg

 

De kloakerede områder 

Alle de større byer samt en hel del mindre bysamfund i kommunen, er allerede blevet kloakeret. De tidligere offentlige kloakanlæg, ledninger og 

renseanlæg mv., drives nu af forsyningsselskabet Vordingborg Spildevand A/S, der udfører kloakprojekterne, varetager økonomien omkring 

kloakprojekterne og driver vores tømningsordning for bundfældningstanke. 

Forsyningsselskabets større renseanlæg bør som minimum rense spildevandet biologisk før det udledes. 

Der skal lægges større vægt på separering af regnvand og spildevand i de fælleskloakerede områder, da vi forventer der vil ske en forøgelse af 

regnmængderne i de kommende år, pga. global opvarmning. Denne løsning er dyr i større byer, og man må bestræbe sig på, at en separering kan ske i 

forbindelse med andre større arbejder her. Det samme gælder renovering af det ældre ledningsnet. Indsivende regn/grundvand i utætte ledninger forøger 

belastningen på forsyningsselskabets spildevands¬anlæg. 

Er et byområde kloaksepareret, kan de regnbetingede forureninger undgås. 

Regnvandsbassiner etableret fornuftigt og med tilstrækkelig volumen, nedsivning af regnvand og krav til hvor meget vand, der må udledes pr. sekund fra 

befæstede arealer; alt dette kan holde den hydrauliske belastning af vores vandløb nede. Der bør reserveres arealer til disse bassiner og andre 

renseforanstaltninger.
Der kan ske en yderligere sikring af vandområderne ved etablering af veldimensionerede sandfang og olieudskillere. 

Bønsvig Renseanlæg

Kyststrækninger med badevandsinteresser friholdes, så vidt muligt, for regnbetingede udledninger fra fælleskloakerede områder. Som minimum bør der 

ske registrering af disse udledninger. 

Renovering af eksisterende ledningsnet bør prioriteres, da udsivning af spildevand fra gamle utætte ledninger er en potentiel fare for grundvandet. De 

planlagte arbejder her vil fremgå af spildevandsplanens investeringsoversigt. 

Områder der er/vil blive kloakeret og områder hvor ejendomme kan forvente, at der bliver stillet krav om separering af regnvand og spildevand, kan ses 

på kommunens hjemmesides Informationer på kort, se link i højre kolonne. 

 

Det åbne land

Ejendomme i det åbne land er især enkeltejendomme og mindre bysamfund, der ikke er kloakeret. Disse ejendomme er væsentlige bidragsydere til 

spildevandsbelastningen af vandløb og søer. Hovedparten af vandløb, søer og kystvande opfylder ikke vandplanernes målsætninger.

En af hovedårsagerne hertil er belastningen af organisk stof i spildevandet, som primært kommer fra ejendomme i det åbne land. De ejendomme, der 

udleder til vandområderne, renser for langt de flestes tilfælde, kun mekanisk i en bundfældningstank. Det bør sikres, at disse mekaniske anlæg kommer 

til at leve op til gældende regler og normer. Skal der ske en forbedring af tilstanden i disse vandområder, især med fokus på de højt målsatte vandløb, er 

det nødvendig at sikre en bedre rensning af spildevandet i det åbne land. Dette skal ske enten ved kloakering eller ved rensning på den enkelte ejendom.

Pileanlæg, Udby Møn 

Naturstyrelsen har i vandplanerne udpeget områder med renseklasser. Renseklasserne fastlægger minimumskravet til i hvilken grad, der skal renses på

den enkelte ejendom i det åbne land, for at målsætningen i de omkringliggende vandområder kan opfyldes. Søer bør generelt friholdes for 

spildevandsbelastning, da forureningen med fosfor herfra er en væsentlig faktor for iltsvind. Kan en tilledning ikke undgås, skal spildevandet som 

udgangspunkt renses for fosfor (fosforfældes), før tilledning til søen. 

Der findes i dag en lang række typegodkendte rensningsanlæg til rensning af spildevand fra enkeltejendomme: biologisk minirenseanlæg, rodzoneanlæg, 

beplantede filtre, sandfiltre, nedsivningsanlæg og pileanlæg. Økonomisk ligger disse løsninger på linje med de udgifter, der er forbundet med en 

tilslutning til forsyningens kloak. Se endvidere linket Spildevand. 

Krav til rensning af spildevand i det åbne land, kan ses på kommunens hjemmesides Informationer på kort, se link i højre kolonne. 

For nedsivning af spildevand henvises der til afsnittet om grundvandsbeskyttelse. 

Mål for Beskyttelse mod støj

l At sikre plads til støjende aktiviteter under hensyntagen til støjfølsomme aktiviteter og behovet for stille områder. 

Retningslinjer for beskyttelse mod støj

Kort 35.1

 

Retningslinjer

35.1
Arealanvendelsen i landzonen skal fastlægges på en sådan måde, at støjgener forebygges bedst muligt. I forbindelse med landzonetilladelser til 

støjende aktiviteter i områder uden andre betydende støjkilder skal der tages hensyn til behovet for stille områder. 

35.2
I forbindelse med landzonetilladelser og lokalplaner må der ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse (f.eks. rekreative områder, boligområder, 

plejehjem, vuggestuer og sygehuse) i nærheden af støjende aktiviteter såsom råstofgrave, vindmølleparker, virksomheder, eksisterende støjbelastende 

veje og jernbaner, flyvepladser, motorbaner og skydebaner, før det er sikret, at der ikke er miljømæssige gener forbundet hermed. 

35.3
I forbindelse med landzonetilladelser og lokalplaner må der ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse inden for støjkonsekvenszonen, for 

forsvarets øvelsespladser (type 1-områder), samt for skydebaneanlæg vist på kort 35.1, før det ved undersøgelser er godtgjort, at der ikke er 
miljømæssige problemer forbundet hermed.

35.4
Der kan som hidtil fastlægges bestemmelser for forsvarets øvelesarealer og omkring skydebaner, der begrænser almenhedens færdsel.

35.5
Nye flyvepladser kan etableres på baggrund af en kommuneplanlægning, som skal sikre, at støjmæssige hensyn på et tidligt tidspunkt inddrages i 

overvejelserne. Natur og landskabshensyn skal også indgå ved placering af nye flyvepladser.

Kort 35.2

Støjkonsekvenszone ved Vordingborg Kaserne

Kort 35.3

Støjkonsekvenszone ved Stensved Kaserne

Redegørelse

Kommuneplanen skal forebygge støjgener ved at sikre passende afstand mellem støjende og støjfølsomme aktiviteter og undgå støj i områder, der er 

udpeget som stille områder. Store dele af Vordingborg Kommune er stille områder – nogle er jordbrugsområder og andre er områder med stor rekreativ 

værdi. I jordbrugsområder forekommer der lejlighedsvist en del maskinstøj når der arbejdes i marken, men ellers er der ofte stille. Aktiviteter såsom 

stalde, tørreanlæg og mindre virksomheder kan give lokale støjgener. 

Større vindmøller, skydebaner og motorsportsbaner er eksempler på aktiviteter, hvor der ikke bør etableres støjfølsomme aktiviteter i et større eller 

mindre område omkring aktiviteten. Området for støjende fritidsaktiviteter i Barmosen begrænser eksempelvis muligheden for udlægning af arealer til 

støjfølsom anvendelse i et større område. I kommunen er der ingen flyvepladser, som medfører en væsentlig støjmæssig belastning. 

 

Støj ved militære øvelsesområder

Der er udpeget støjkonsekvensområder for de militære øvelsesområder: Vordingborg Øvelsesplads og Kulsbjerge Øvelsesplads. 

Støjkonsekvenszonerne for de to områder er gengivet på kort 35.2 og 35.3 og afgrænser det område, hvor støjen er kraftigere end LC DEN 55dB. Begge 

områder anvendes til uddannelsesvirksomhed for håndvåben og der kan også forekomme støj fra helikoptere, lette fly og køretøjer (Områdetype 1), 

jævnfør bekendtgørelse nr. 468 af 13. juni 2002 om støjkortlægning af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner. 

Vordingborg Kommune er ikke omfattet af pligten til at kortlægge ekstern støj og lave støjhandlingsplaner efter bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006,

som gælder for større sammenhængende byområder. Støj og behovet for stilhed kommer mere og mere i fokus og kommunen vil skabe bedre overblik 

over støjbelastede områder og stille områder i kommunen, så folk eksempelvis får lettere adgang til stille områder. 

Mål for Affaldsbehandling og deponering

Der findes ikke affald – kun ressourcer. Med udgangspunkt i denne vision har Vordingborg Kommune følgende målsætninger for affaldsplanlægningen: 

l Optimere udnyttelsen af ressourcerne i affaldet 

l Reducere belastningen af klimaet ved affaldsbehandlingen 

l Forebygge dannelsen af affald 

l Reducere miljøbelastningen fra affaldet 

l Øge kvaliteten i affaldsbehandlingen. 

  

Retningslinjer for affaldsbehandling og deponering 

 

36.1
Der udlægges ikke arealer til nye deponeringsanlæg eller forbrændingsanlæg. 

 

36.2
Følgende anlæg og aktiviteter må ikke lokaliseres i områder med væsentlige natur-, miljø- og planlægningsinteresser jf. kommuneplanen, med mindre 
særlige forhold eller overordnede hensyn taler herfor: 

a. Deponeringsanlæg 

b. Anlæg til biologisk behandling af organisk affald 

c. Nedknusningsanlæg (dog ikke mobile anlæg til nedknusning af bygningsaffald i forbindelse med nedrivningsprojekter), sorteringsanlæg, 

omlastestationer og lignende affaldsanlæg. 

 

36.3
Restprodukter, som ikke reguleres ved anden lovgivning, må kun udlægges eller indbygges i bygge- og anlægsarbejder i overensstemmelse med 
retningslinjerne for grundvandsbeskyttelsen. 

 

36.4
Der må ikke udlægges arealer således, at afstanden mellem forureningsfølsom arealanvendelse og nedenstående affaldsbehandlingsanlæg bliver mindre 

end nedenfor anført, med mindre det ved undersøgelser er godtgjort, at der ikke er miljømæssige gener forbundet hermed.  

 

 

Affaldsbehandlingsanlæg Afstandskrav

Deponeringsanlæg  500 meter

Biogasanlæg  500 meter

Større komposteringsanlæg for husholdningsaffald (åbne 
anlæg)

500 meter

Stationære nedknusningsanlæg 500 meter

Redegørelse

Der indsamles husholdningsaffald fra ca. 26.000 husstande og ca. 200 erhverv.
Der indsamles årligt ca. 38.000 ton affald på kommunens genbrugspladser og Vordingborg Kommune får årligt behandlet ca. 53.000 ton affald på 

AffaldPlus anlæg til genanvendelse, forbrænding og deponering.

Den årlige omsætning på affaldsområdet er ca. 56 mio. kr.

 

Behandlingskapacitet
Vordingborg kommune skal sikre, at der er den nødvendige kapacitet til behandling af de affaldsmængder, der fremover vil blive produceret i kommunen. 

Kapaciteten vurderes i samarbejde mellem kommuner og affaldsselskaber. 

 

Placering af affaldsanlæg 

Der findes ikke større affaldsanlæg i Vordingborg Kommune. 

Ved placering af affaldsbehandlingsanlæg er der ofte modstridende interesser, såsom bosætning, grundvandsforhold og naturinteresser. Derfor er der 

Denne Kommuneplan 2013 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune den 19. september 2013. Kommuneplanen kan ses på
www.kommuneplan.vordingborg.dk.
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I forbindelse med den forventede elektrificering af jernbanen kan der efter nærmere planlægning og projektering ske udlæg af arealer til forbedring af 

trafikforholdene, som fx bedre tilkørselsforhold, nye cykelstier i forbindelse med over- og underførsler på følgende lokaliteter:

a. Lundbyvej, cykelbane 
b. Overførsel Dalkærvej, Hovvejens forlængelse 

c. Overførsel Sct. Clemensvej, ændret tracé, cykelsti m.m. 

d. Overførsel Næstvedvej, nyt trace 

e. Perronbro Vordingborg Station, nyt tracé over begge spor. 

f. Orevej, udskiftning af banebro 

27.5
I forbindelse med udbygning eller udvidelse af driften på jernbanestrækninger eller udvidelse og/eller ændringer i anvendelsen afstationspladser i 

tilknytning til jernbanen, skal der tages de nødvendige støjmæssige hensyn til tilgrænsende støjfølsomme områder.

27.6
Eventuelle ændringer og udvidelser i anvendelsen af stationspladser skal ske under hensyntagen til trafikforholdene i øvrigt i det berørte område.

Kort 27.2

Den nye vejstrækning er vist med blåt 

Redegørelse

Vordingborg Kommune ligger tæt på og med god tilgængelighed til Hovedstadsområdet, både hvad angår tog og bil. Kommunen er begunstiget med to 

stationsbyer; Lundby og Vordingborg, og har fire fra- og tilkørsler til motorvejen. 

Tilgængeligheden udefra til kommunen er dermed rigtig god og bliver endnu bedre i de kommende år, i takt med gennemførelsen af flere statslige 

infrastrukturinvesteringer, som vil få væsentligt indflydelse på Vordingborg Kommunes fremtidige udviklingsmuligheder:

l 2018 Ny banelinje København – Ringsted via Køge 

l 2018 Metro Cityringen i København 

l 2020 Fast forbindelse over Femern Bælt inkl. opgradering af de danske jernbaneanlæg (Sydbanen). 

Disse investeringer vil medføre kortere rejsetider for pendlere med tog til Hovedstadsområdet, Hamborg og Berlin, og dermed øge kommunens 

tiltrækningskraft for borgere, turister og nye virksomheder.

 

Fast forbindelse over Femern Bælt

Med beslutningen om etablering af en fast Femern Bælt forbindelse er der opnået nye muligheder for Vordingborg Kommune. Vordingborg Kommune skal 

for at opnå den fulde gevinst fra Femern Bæltforbindelsen tænke helhedsorienteret. Det gælder både i forhold til, hvordan jernbanen skal tage sig ud i 

fremtiden, samt hvilke muligheder en fast Femern Bælt forbindelse giver jernbanen – herunder muligheder for elektrificering samt udvidelse af sporerne. 

 

Broer over jernbanen bliver forbedret
I forbindelse med elektrificering og anlæg af dobbeltspor på jernbanen igennem kommunen vil det blive nødvendigt at forhøje de broer, der krydser 

jernbanen. Dette gælder såvel over- og underførslerne. Dette arbejde varetager Banedanmark. I forbindelse med forhøjelsen vil de påvirkede vej- og
stianlæg blive omlagt til gældende standard for vej- og stibredde, cykelsti, gadelys m.m. Vordingborg Kommune har indgået et samarbejde med 
Banedanmark om fælles finansiering af forbedring af udvalgte anlæg, som er:

l Lundbyvej. Der etableres cykelbane i på broen og på de tilstødende vejstrækninger. Dalkærvej. Nedlæggelse af overførsel med erstatning af ny 

overførsel ved forlængelse af Hovvejen 

l Sct. Clemensvej. Ændret vejtracé og forlængelse af de tilstødende vejstrækninger Sct. Celemensvej – Ndr. Vindingevej med cykelsti/cykelbane.

l Overførsel Næstvedvej. Ny banebro i nyt tracé, der fører Næstvedvej direkte til Valdemarsgade med cykelsti, svingbaner mv. Dette projekt vil 

medføre ekspropriation af berørte ejendomme. 

l Perronbro Vordingborg Station. Overgang over begge spor så der er forbindelse til den vestlige side af banen 

l Orevej. Udskiftning af bane- og vejbro med mulighed for større frihøjde og bredde, med plads til cykelsti. 

Der er ikke taget endelig stilling til gennemførslen de enkelte projekter, hvilket først sker efter nærmere afklaring af omkostninger og eventuelt 

afsætning af de nødvendige budgetmidler samt nærmere planlægning og projektering. Der vil således ikke ske udlæg til trafikanlæggene i denne 

kommuneplan.

 

Højhastighedsforbindelse med tog

For at få optimal udbytte af Femern-bælt-forbindelsen er det nødvendigt at udnytte muligheden for at etablere en ny højhastighedsbane mellem 
København og Rødby med direkte, lynhurtige forbindelser mellem Skandinavien og Hamburg. En højhastighedsbane, der kobler Danmark op på det 

europæiske højhastighedsbanenet, vil være fundamentet i en ny superregion, hvor Vordingborg Kommune kan få en helt central placering og rolle. 

Vordingborg Kommune vil i de kommende år, i særligt omfang, rette fokus på at sikre, at Vordingborg Kommune får udnyttet dette potentiale effektivt. 

For at præge en yderligere udvikling i denne retning vil vi derfor være en aktiv deltager i det regionale samarbejde Femern Bælt Forum, hvis formål er, at 

koordinere det regionale, strategiske og praktiske udviklingsarbejde om en fast forbindelse over Femern Bælt. 

 

Sjællandsprojektet

Vordingborg Kommune har med de øvrige kommuner i region Sjælland, Regionen Sjælland, staten og det Sjællandske trafikselskab Movia deltaget i et 

regionalt samarbejdsprojekt, kaldet Sjællandsprojektet. Opgaven har været at skabe et fælles billede af hvordan regionens bystruktur og infrastruktur 

kunne se ud i 2030. Samarbejdet har resulteret i et oplæg til ”Strukturbillede 2030”, som bygger på forventninger om, at:

l Fremtidens bystruktur og -vækst koncentreres omkring de større stationsbyer 

l Bystrukturen giver mere levende, bæredygtige og transporteffektive byer 

l Bystrukturen giver fortsat byvækst og større vækst i antallet af arbejdspladser 

l Den afledte trafik- og infrastruktur reducerer transportbehov og miljøgener 

l Giver robusthed og mindre bilafhængighed. 

Vordingborg Kommunes bymønster og byvækstplanlægning for bolig og erhvervsudvikling samt infrastrukturplanlægningen er i tråd med det fælles 

Strukturbillede 2030. 

Vordingborg Kommunes forventer, at Staten og Regionen udviser vilje til at understøtte strukturbilledet gennem trafik- og infrastrukturplanlægning og -
investeringer samt gennem placering af offentlige funktioner og arbejdspladser i regionen.

Mål for det overordnede vejnet

l De kommunale veje skal være i en stand, som trafikkens art og størrelse kræver. 

l Antallet af trafikuheld skal nedsættes i planperioden, og trygheden forbedres for alle trafikanter.  

l Vej- og trafikforholdene skal udvikles hen imod miljømæssig større bæredygtighed. 

l Vejnettet skal udformes så alle trafikantgrupper opnår god fremkommelighed. 

l Vejenes tilstand skal vedligeholdes og udvikles på en måde som sikrer, at den samlede kapital som er investeret i vejene ikke forfalder. 

l Serviceniveauet på vejene skal tilpasses vejenes funktion og trafikkens størrelse. 

l Det overordnede vejnet skal sikre alle borgere og transporter en god tilgængelighed. 

Retningslinjer for det overordnede vejnet

kort 28.1

Retningslinjer

28.1
Det overordnede vejnet skal fastholdes og løbende udbygges som veje med høj fremkommelighed og stor trafiksikkerhed. 

28.2
For veje i det overordnede vejnet har fremkommelighed høj prioritet. Adgangsbegrænsede strækninger i disse vejklasser skal i videst muligt omfang 

bibeholdes som facadeløse veje. Hvor det kan lade sig gøre, skal eksisterende overkørsler fjernes. 

28.3
I det åbne land tilstræbes normalt afstande på minimum 1-2 km, mellem vejtilslutninger på det overordnede vejnet. Gennem byområder tilstræbes 
afstande på minimum 500 meter mellem vejtilslutninger til det overordnede vejnet. 

28.4
Der bør etableres afskærmende beplantning ud mod eksisterende veje, planlagte veje og byggelinjesikrede veje ved etablering af nye bolig- eller
erhvervsudstykninger. 

28.5
Langs større gennemfartsveje, hvor der er tinglyst vejbyggelinjer mod tilgrænsende ejendomme, må der ikke opføres bebyggelse m.v. på arealerne foran 

byggelinjen uden dispensation fra vejmyndigheden. 

28.6
Det overordnede vejnet består af både kommunale veje og statsveje. Vordingborg Kommune er vejmyndighed på de kommunale på de kommunale veje, 

mens Vejdirektoratet er vejmyndighed på statsvejene.

Redegørelse

Vejnettet påvirker os alle hver eneste dag. Vejnettet sikrer, at vi frit og forholdsvis ubesværet kan færdes rundt omkring. Derfor har det stor betydning 

for de fleste mennesker, at vejnettet lever op til nogle basale funktioner:

l God fremkommelighed 

l God tilgængelighed 

l Nødvendig kapacitet 

l God trafiksikkerhed og tryghed 

Det kan ofte være vanskeligt at prioritere samtlige funktioner på én vejstrækning. Derfor har Vordingborg Kommune valgt at dele vejnettet op i 

vejklasser. Vejklasserne definerer, hvilke funktioner der prioriteres på de forskellige veje. På de større veje vil fremkommelighed og kapacitet blive 

prioriteret højest, imens der på de mindre veje kan være tryghed, tilgængelighed eller miljø som prioriteres højest. Det kommunale vejnet i Vordingborg 

er delt op følgende på følgende vis:

l Gennemfartsveje

l Fordelingsveje

l Lokalveje

I Vordingborg Kommune Kommune består vejnettet af både kommunale veje og statsveje. Vordingborg Kommune er vejmyndighed på de kommunale 

veje, imens Vejdirektoratet er vejmyndighed på statsvejene. Vejmyndigheden tager stilling til ansøgninger om dispensation fra de tinglyste 

vejbyggelinjer.

Langs de tidligere amtsveje er der tinglyst vejbyggelinjer fra 15 til 25 m målt fra midten af vejen mod tilgrænsende ejendomme. Byggelinjer er pålagt for 

at sikre, at landevejen kan udvides til en større bredde. På arealerne foran byggelinjen må der ikke opføres bebyggelse m.v. uden dispensation fra 

Vordingborg Kommune.

Ved anlæg af nye veje og udbygning af eksisterende veje vil Vordingborg Kommune have fokus på tilpasning til landskabsinteresser. Blandt andet skal 

der være fokus på adgang til naturbeskyttelsesområder og kulturhistoriske beskyttelsesområder.

 

Smuk vej

 

Fremkommelighed og kapacitet
At opretholde og udvikle et godt vejnet er også en af de grundlæggende forudsætninger for at udvikle et område og tiltrække nye borgere og 

virksomheder. Med udvikling følger som regel mere trafik og derfor tilstræber Vordingborg Kommune hele tiden at tilpasse det eksisterende vejnet og 

sikre den nødvendige fremkommelighed og kapacitet på nyudbygninger. På nuværende tidspunkt er der ikke de store mangler vedrørende 

fremkommelighed og kapacitet, men i nogle af byerne og især Vordingborg by er der en tendens til, at der vil opstå et behov for udvikling af vejnettet de 

kommende år. I Vordingborg by kan det blive relevant med en vækst på hele 50 % på indfaldsvejene til byen, hvis planerne om et nyt bycenter bliver 

realiseret. En så markant stigning kan medføre, at der skal udarbejdes en støjhandlingsplan for områderne langs indfaldsvejene. I resten af kommunen 

forventes væksten dog at være en del lavere. 

 

Forsøg med modulvogntog

Der udføres i planperioden forsøg med modulvogntog. Forsøgsstrækningen er på det kommunale vejnet fra afkørsel 41 på E47/E55 motorvejen til 

Vordingborg Vesthavn. Hvis den nuværende godsmængde transporteres med færre og større lastbiler, forbedres kapaciteten af det nuværende vejnet. 

Det skønnes, at selv om modulvogntogene er større end de nuværende lastbiler, vil de færre lastbiler i trafikken medfører, at den samlede påvirkning på 

trafiksikkerheden er neutral. Ved forsøgets afslutning bør eventuelle kapacitetsproblemer, som følge af større godsmængder, der transporteres med 

modulvogntog klarlægges.

De virksomheder, som ønsker øvrige dele af vejnettet tilpasset  modulvogntog igennem Vejdirektoratets virksomhedsordning, kan kontakte Vordingborg

Kommune. Fremadrettet vil Vordingborg Kommune ved nye vejanlæg foretage en konkret vurdering af om projektet skal tilpasses kørsel med 

modulvogntog.

 

Trafiksikkerhed
For at vejnettet også skal være sikkert at færdes på, har Vordingborg Kommune udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2013-16. Dermed har 
Vordingborg Kommune et redskab til at planlægge trafiksikkerhedsarbejdet ud fra i denne periode.

Den overordnede målsætning for dette arbejde er at reducere antallet af uheld og tilskadekomne i trafikken. Den konkrete målsætning er, at antallet af 

personskadeuheld i år 2020 skal være reduceret med mindst 50 % i forhold til gennemsnittet af årene 2008-10.

For at kortlægge indsatsområderne er der udarbejdet en analyse af de registrerede uheld. Analysen klarlægger vigtige oplysninger om de uheld som sker

på vejnettet i Vordingborg Kommune. Blandt oplysningerne kan nævnes årsager til uheld og udviklingen i antallet af uheld.

Ud over uheldanalysen har lokalrådene i Vordingborg Kommune været inddraget i arbejdet for at belyse de lokale forhold. Dette er resulteret i nogle 

projekter, som skal forbedre trygheden i lokalområderne. 

På baggrund af uheldsanalysen og lokalrådenes ønsker er der udarbejdet en prioriteringsliste over de trafiksikkerhedsprojekter som Vordingborg 

Kommune vil tilstræbe at realisere i planperioden. Alle disse projekter omhandler fysiske ændringer af de eksisterende vejforhold. 

Da det af trafiksikkerhedsplanen fremgår, at en stor del af uheldene skyldes adfærdsbetingede forhold, vil Vordingborg Kommune samtidigt øge 

indsatsen på dette område. Blandt andet viser uheldanalysen, at antallet af sprituheld i Vordingborg Kommune er større end landsgennemsnittet. 

Ud over tiltagene som er rettet imod fysiske ændringer og trafikanternes adfærd, vil Vordingborg Kommune forbedre det interne trafiksikkerhedsarbejde 

ved at inddrage og oplyse flere af de relevante fagsekretariater og myndigheder. 

Der vil med jævne mellemrum blive udarbejdet statusredegørelser for at sikre, at trafiksikkerhedsarbejdet forløber som planlagt. 

Tilgængelighed 

Kommunalbestyrelsen har i 2008, vedtaget en handicappolitik, der har til formål at forbedre tilgængeligheden. Der er i forhold til visionerne og mål i 

handicappolitikken blevet udarbejdet og vedtaget en handicappolitisk handleplan med konkrete initiativer til forbedring af tilgængeligheden. 

Handleplanen udarbejdes i samarbejde med Vordingborg Handicapråd. Handleplanen revideres og evalueres mindst en gang årligt i samarbejde med 

Vordingborg Handicapråd. Med Handicappolitikken og handleplanen er der påbegyndt en fortløbende proces, der fremover vil medføre, at 

tilgængeligheden forbedres i tæt dialog med de berørte borgere. 

Trafik

Læs Kommunalbestyrelsens mål, retningslinjer og redegørelse for temaerne under Infrastruktur:

l Cykelstier

l Kollektiv trafik

Mål for Cykelstier

l Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at en voksende del af trafikken kommer til at foregå på cykel. 

l Kommunalbestyrelsen vil skabe bedre forhold for cyklismen ved at etablere et godt og sammenhængene cykelstinet. 

l Der skal sikres en sammenhæng mellem de nationale, regionale cykelruter og det lokale cykelrute- /stinet.

Retningslinjer for cykelstier

Kort 29.1

 

Retningslinjer

29.1
Cykelstinettet langs med det overordnede vejnet, samt det nationale og regionale cykelrutenet ønskes løbende forbedret og udbygget.

29.2
Nye cykelstier planlægges for at sikre trafiksikre stiforbindelser (i prioriteret rækkefølge):

a. mellem bolig og skole/arbejdspladser 
b. til kultur og fritidstilbud samt 
c. til rekreative formål 

 

Kort 29.2

 

Redegørelse

Cyklisme har stor betydning for sundheden, da den er blandt de populæreste måder vi får vores daglige anbefalede motion på. Samtidigt bliver cyklismen
betragtet som en vigtig brik i regeringens mål om reduktion af transportsektorens CO2-udledningen.

 

Cykelstiplan
Et af midlerne til at fremme cyklismen er at udvide og sikre cykelstinettet. For at dette arbejde sker under strukturerede forhold vedtog Vordingborg 
Kommune en ny cykelstiplan i 2011. I cykelstiplanen er der udarbejdet en kortlægning for, hvor man skal sætte ind. Under kortlægningen er der taget en

række relevante forhold i betragtning. Ligeledes har man hørt lokalrådene for at få deres meninger og ønsker med i forløbet. Til slut er der ud fra et 

pointsystem udarbejdet en prioriteringsliste for, hvor der skal anlægges cykelstier. De forhold som der er vægtet ud fra ved uddelingen af point er: 

l Potentielt øget cyklistantal 

l Oplevet tryghed 

l Alternative ruter  

l Del af skolevej  

l Nuværende antal cyklister  

l Del af cykelrute  

l Sammenhæng i stinettet  

l Uheldsantal

Med fokus på de nævnte forhold lægger Vordingborg Kommune vægt på, at der i først omgang anlægges transportstier til trafikken imellem bolig –

arbejde/skole. Da cykelstiplanen blev vedtaget inden den nye skolestruktur var fastlagt, så er der i cykelstiplanen taget forbehold for den endelige 

prioritering.  

 

Cykelruter
Vordingborg Kommune dækker et geografisk meget stort område, og er præget af unikke naturområder og kystlandskaber, som er værd at opleve. I 

Vordingborg Kommune er der flere skiltede internationale, nationale og regionale cykelruter. Ligeledes er der enkelte lokale cykelruter. Disse er alle af 
rekreativ karakter, da de især er målrettet cykelturister og fritidscyklister. Det er værd at bemærke, at der skelnes imellem rekreative stier og 

rekreative ruter. 

De 3 internationale cykelruter som går igennem Vordingborg Kommune er: 

• Berlin - København. En rute på cirka 630 km 
• Østersøruten – en rute på cirka 800 km rundt i primært det sydlige Danmark 

• Munkevejen – en rute imellem Glückstadt i Tyskland og Roskilde 

Vordingborg Kommune har 3 nationale cykelruter: 

• Rute 7 fra Sjællands Odde til Rødbyhavn 

• Rute 8 fra Højer til Møns Klint (Sydhavsruten) 

• Rute 9 fra Helsingør til Gedser (Øresundsruten) 

Regionale cykelruter i Vordingborg Kommune: 

• Rute 55 fra Vordingborg til Kalvehave 
• Rute 56 fra Vordingborg til Køge 

• Rute 58 Møn rundt 

Vordingborg Kommune har overtaget enkelte lokale cykelruter ved strukturreformen fra de fire tidligere kommuner. Ligeledes er enkelte lokalråd og 

foreninger i gang med at kortlægge og planlægge rekreative ruter i deres lokalområder, som kan benyttes til vandring eller cykling. 

Cykelruter er som hovedregel stier i eget tracé, cykelstier langs trafikveje, mindre befærdede kommuneveje uden stier samt skov- og markveje. 

Cykelruterne er oprettet på baggrund af tidligere amtslige stiplaner og kommuneplaner. De nærmere ruteforløb er fastlagt efter vurdering af forhold 

omkring oplevelser langs ruterne, trafiksikkerhed og -tryghed, belægningsstandard og vejrettighed. 

De nationale cykelruter og størstedelen af de regionale ruter er afmærket med skilte efter den landsdækkende standard. 

Vordingborg Kommune planlægger fortsat at arbejde med skiltning af cykelruterne, samt at forbedre ruternes forløb og standard inden for de givne 

økonomiske rammer. Det forventes at ruterne kommer på Vordingborgs Kommunes hjemmeside i planperioden, ligesom ruterne formidles på 

friluftsguiden.dk og igennem mobilapplikationen Scandinavian Trails. Der forventes fortsat en stigende interesse for at benytte cykelruterne. 

Mål for Kollektiv trafik

l At sikre en god kollektiv trafik og kommunal kørsel, som kan medvirke til udvikling af kommunen. 

l At sikre en rationel og økonomisk kørsel i by- og landområderne. 

l At sikre et ensartet serviceniveau i den kommunale kørsel. 

l Den kollektive trafik skal målrettes mod de ruter og tidspunkter, hvor der er størst behov 

l Kollektiv trafik og individuel transport skal hænge sammen og supplere hinanden 

Retningslinjer for kollektiv trafik og kommunal kørsel

30.1
Tilrettelæggelse af den kollektive busdrift i kommunen skal sikre forbedret busdrift (flere afgange og kortere rejsetider) på de bynære strækninger (R-
linjer) med gode passagerunderlag og en øget anvendelse af fleksible løsninger (Flextrafik/Flextur) i landdistrikterne.

30.2
Tilrettelæggelse af skolebus kørsel tilpasses efter skolernes struktur og behov (skoledistrikter, ringetider mv.) og skal så vidt muligt til tilpasses efter 

at give mindst mulig rejsetid for eleverne.  

30.3
For al kørsel skal det tilstræbes, at det benyttede busmateriel i højere grad tilpasses behovet (mindre busser) og bliver mere miljøvenligt.

30.4
For at forbedre omstigningsfaciliteterne mellem tog og bus skal det tilstræbes at placere rutebilstationer i tilknytning til jernbanestationer.

30.5
For at forbedre muligheden for kombination af cykel/bil og tog skal der ved stationer sikres parkerings-muligheder for såvel cykler som biler.  

30.6
Der bør ikke ske nedlæggelser af stationer og/eller anlæg uden det sikres, at betjeningen senere vil kunne genoptages.

Redegørelse

Vordingborg Kommune arbejder sammen med nabokommunerne og regionen på udvikling af den kollektive bustrafik. Dette er udtrykt i Movias Trafikplan 

2013, som er en strategisk beskrivelse af busdriftens udvikling de kommende år. 

Trafikplan 2013 beskriver en forbedret busdrift på de bynære strækninger (R- linjer) med gode passagerunderlag og en øget anvendelse af fleksible 
løsninger (Flextrafik/Flextur) i landdistrikterne. Endvidere tilstræbes det, at det benyttede busmateriel i højere grad tilpasses behovet (mindre busser) 

og bliver mere miljøvenligt. 

Vi forventer, at der oprettes R-net imellem Vordingborg og Præstø og at R-net vil overtage bybusfunktionen i Vordingborg by. Vi forventer at indføre en 
lav takst for Flextur, som vil erstatte telebusserne. Den kommunale kørsel vil blive forbedret og digitaliseret. 

Busstation i Præstø

 

Køreplaner og takster 

Trafikselskaberne Movia og DSB har indgået takstaftaler, således at størstedelen af den kollektive trafik i regionen er dækket af et sammenhængende 

takst- og billetsystem og koordinerede køreplaner. Kommunen medvirker til køreplanlægningen ved at oplyse om transportbehovene ved vigtige 
trafikknudepunkter; uddannelsescentre, større arbejdspladser etc. Kommunen har ingen direkte indflydelse på fastsættelse af takster i den kollektive 

trafik, undtagen for Flextur (kommunetakst). 

 

Bustrafikkens arter 
Den kollektive bustrafik opdeles i 

l Lokale buslinjer Busforbindelser med lokal betydning 

l Regionale buslinjer Busforbindelser med regional betydning 

l Flexible busser Bustrafik til betjening af individuelle behov 

De lokale og regionale busforbindelser aftales imellem kommunerne og regionerne. Omkostningerne til busforbindelser imellem flere kommunen deles i 
forhold til benyttelsen. Busforbindelser med regional betydning betales af regionen. Bustrafikken til betjening af individuelle behov i den kollektive trafik 
håndteres af Flextrafik, som er en del af Movia. Kommuner og regioner benytter i stigende grad Flextrafik til at dække de individuelle transportbehov i 

både den offentlige bustrafik og i den kommunale kørsel. Det flexible/individuelle transportbehov i den kollektive bustrafik udføres af Flextur. 

 

Bybusser
Bybussen i Vordingborg har de seneste år mistet passagerer grundet et ringe antal busafgange og dårlig sammenhæng med den øvrige kollektive trafik. 

Det forventes at bybussen nedlægges, og at bybusfunktionen overtages af R- linjerne ved en ændring af ruterne igennem Vordingborg by. 

 

R-linjer
Vordingborg kommune arbejder på at opretholde gode og hyppige busforbindelser imellem de nære bycentre Vordingborg by, Stege, Præstø og Næstved.

Movia har de seneste år oprettet R- linjer, som er busforbindelser med ½-timedrift på hverdage i dagtimerne i 1-timedrift om aftenen og i weekender. Der 
er etableret R- linje imellem Vordingborg og Stege samt imellem Præstø og Næstved. Det forventes, at der i planperioden vil blive etableret R-linje
imellem Vordingborg og Præstø, som vil øge servicen og passagertallet betydeligt imellem byerne på strækningen og i dens funktion som bybus i 

Vordingborg by.. 

 

Hurtigbusser
Movia arbejder på at indsætte direkte busser mellem de større byer i regionen og København. Disse planer kræver trafikstyrelsens godkendelse og kan 

føre til at følgende ruter kan etableres i planperioden: 

l Nykøbing F. – Nørre Alslev – Vordingborg – Rønnede – Køge – København 

l Stege – Præstø – Rønnede – Køge – København 

 

Telebusser
Den nuværende gratis befordring med telebusser i zoner indenfor kommunegrænsen i Vordingborg forventes nedlagt og erstattet af Flextur. 

 

Flextur
Vordingborg kommune har valgt at tilbyde sine borgere Flextrafiks ordning ’Flextur’, som er en taxa-lignende befordring. En tur skal bestilles i forvejen 
og befordrer borgeren fra dør til dør. Anvendelsen af Flextur er i stærk udvikling i alle kommuner og regioner. Øget udbredelse og anvendelse af 

ordningen forventes at medføre, at prisen for en befordring med Flextur reduceres og at serviceniveauet kan øges. Vordingborg kommune forventer at 

indføre en særlig lav ’kommunetakst’ for Flextur, som svarer til befordringen med den øvrige kollektive trafik (10 km befordring for taksten svarende til 2 
klip). Det forventes, at Flextur vil blive den foretrukne befordringsordning i områder med længere afstand til buslinjer. Ordningen vil især kunne benyttes 

af uddannelsessøgende og pensionister, men også af arbejdstagende med et fast, dagligt befordringsbehov. Der forventes et betydeligt 

oplysningsarbejde med at få borgerne til at benytte digitaliserede løsninger til turbestilling. 

 

Skolebusser
Vordingborg kommune har kontrakter med private vognmænd om at køre med skolebusser i kommunens skoledistrikter. Ruterne er tilpasset skolernes 

behov, særligt i forhold til ringetider. Skolebussen er gratis at benytte for kommunens skoleelever efter de retningslinjer, som er fastlagt i kommunens 

befordringsregulativ. Vi tror, at skolebusserne bedst og billigst køres som lukket kørsel (kun for skoleelever) med koordinering af kørselskontoret. 

 

Kommunal kørsel 

Vordingborg kommune har valgt at lade dele af den kommunale kørsel udføre af Flextrafik. Dette sker i koordinering med kommunens garantivogne, som 

også betjener borgere i den kommunale kørsel. Koordineringen imellem Flextrafik og garantivogne foretages af kørselskontoret. Borgere visiteres til 

kommunal kørsel af kommunens budgetansvarlige fagsekretariater. Kørslen bestilles hovedsageligt af fagsekretariatetet ved henvendelse til 

kommunens kørselskontor. Det forventes, at den kommunale kørsel i løbet af planperioden vil blive underlagt lovkrav om organisering og 

effektivisering / digitalisering. Dette kan påvirke Vordingborg kommune med øgede omkostninger, idet vi allerede har høstet effektiviseringsgevinsten 

ved etablering af kørselskontoret for flere år tilbage. Der forventes et betydeligt forbedret serviceniveau igennem brugertilpassede digitale løsninger. 

 

Kørselskontoret 

Vordingborg kommune har oprettet et kommunalt kørselskontor til at koordinere udførelsen af den kommunale (visiterede) kørsel. Kommunalbestyrelsen

ønsker at den kommunale kørsel bliver tilrettelagt med gennemskuelige standarder for borgernes betjening, herunder tidspunkt for afhentning og 

aflevering, befordringstid og økonomi. Den kommunale kørsel skal udføres således, at den i høj grad tager hensyn til borgernes forskellige behov. 

Kommunens Vej-og trafiksekretariatet/kørselskontoret sikrer, at opgaver og visioner inden for den kollektive trafik og kommunale kørsel drives og 
udvikles i henhold til love og vedtagne politiske beslutninger og retningslinjer i udvalg og i kommunalbestyrelsen. 

  

Miljø

Læs om klima, energi og vindmøller

Miljøbeskyttelse, herunder spildevand, affaldsanlæg, VVM-anlæg

Klima og energi

Læs Kommunalbestyrelsens mål, retningslinjer og redegørelse for temaerne under Klima og energi:

l Klima

l Vindmøller

l Energiforsyning

Mål for Klima

l Klimaproblematikken skal være en naturlig del af dagligdagen i Vordingborg kommune, og klimastrategien skal implementeres i alle planer og 

projekter med det formål at reducere CO2 belastningen i kommunen. 

l Vordingborg Kommune vil arbejde for at reducere CO2 udledningen i kommunen som geografisk område med mere end 20 % inden 2020 samt 

gøre forberedelser til en mere ambitiøs CO2 reduktion ved kommende revision af klimastrategi og handlingsplan. 

l Vordingborg Kommune vil fortsætte arbejdet med at reducere energiforbruget og især satse på udbygningen af vedvarende energikilder. 

l Vordingborg Kommune vil gøre klimavenlig energi til en væsentlig del af kommunens energiforsyning, således at mere end 30 % af den samlede 

energimængde skal komme fra vedvarende energikilder inden 2020 samt gøre forberedelser til at vedvarende energi kan udgøre end endnu 

større andel af kommunens energiforbrug. 

l Vordingborg Kommune vil øge kommunens andel af vedvarende el fra 48 % til 100 % inden 2025. 

l Vordingborg Kommune vil reducere energiforbruget i de kommunale bygninger med mere end 20 % inden 2020 og at reducere udledningen af 
CO2 med mere end 30 % i kommunen som virksomhed inden 2025. 

Retningslinjer for klima

Kort nr. 31.1

Områder, som risikerer oversvømmelser

31.1
Områder, som risikerer oversvømmelser ved vandstandsstigningen og stigningen i grundvandet lokaliseres og søges friholdt for byggeri.

31.2
I forbindelse med lokalplanlægning skal krav til energiklassen for nybyggeri overvejes, og muligheden for alternative bygge- og energiformer skal 
vurderes. I lokalplanlægning for lavtliggende arealer skal der sættes krav til minimumssokkelkoter.

31.3
I planlægning i byzone for boliger og servicefunktioner, skal det tilstræbes at minimere transportbehov - for eksempel ved at opnå stationsnærhed.

Redegørelse

F N’s klimapanel peger på, at fremtidens klima vil forandre sig. Videnskaben fortæller os, at vi på kloden vil se flere ekstreme hændelser i form af tørke, 
oversvømmelser, stormfloder, orkaner og stigende havniveau fra smeltende gletschere.

Selv om Danmark ligger i et klimaområde, hvor ændringerne forventes at blive mindst, vil klimaet ændre sig, det bliver varmere og der kommer flere 

ekstremsituationer. De omfatter bl.a. kraftige regnskyl, hyppigere og længere tørkesituationer, flere og kraftigere storme. Sommeren vil blive mere varm 

og tør, og efteråret vil blive mere vådt. Det vil give problemer med vandet både sommer og efterår, og det vil føre til, at vi vil se nye arter brede sig i 

naturen mens andre forsvinder. Det skal vi også forholde os til.

Klimaforandringerne er en realitet og uundgåelige. Uanset hvad der gøres for at begrænse udslippet af drivhusgasser, vil temperaturen stige på grund af 

den mængde drivhusgasser, der allerede findes i atmosfæren.

 

Internationalt og nationalt klimaarbejde 
Danmark er via EU part i de internationale klimaforhandlinger i FN, men deltager samtidig i andet internationalt klimasamarbejde, der virker fremmende 
eller understøttende i forhold til FN's klimaforhandlinger.

EU har fastlagt klimamål i Klima- og energipakken, en reformpakke, der omfatter konkrete tiltag til håndtering af klimaændringerne gennem reduktion af 
drivhusgasudledning og fremme af vedvarende energi.

I 2012 indgik regeringen en energiaftale for årene 2012-2 0 2 0. Med energiaftalen er der sikret bred politisk opbakning til en grøn omstilling med fokus 
på at spare på energien i hele samfundet og få mere vedvarende energi i form af flere vindmøller, mere biogas og mere biomasse. Aftalen er en vigtig 

milepæl på vej til at omstille hele Danmarks energiforsyning (el, varme, industri og transport) til vedvarende energi i 2050.

 

Klimastrategi i Vordingborg Kommune 
Klimaet vedrører i allerhøjeste grad også kommunerne. Vordingborg Kommune vil også blive berørt i større eller mindre grad. Det er kommunerne, som 

er tættest på borgerne, og som står i skudlinjen, når kældre eller haver oversvømmes. Det er også kommunerne, der som myndighed kan påvirke både 

virksomheder og borgere i en mere CO2 positiv retning. Vi har som kommune derfor et ansvar for lokalt at finde en måde at håndtere 

klimaforandringerne på.

Klimaforandringer er en af de største udfordringer for naturen og miljøet. Det kræver en fælles koordineret indsats for at kunne imødegå forandringerne 

og mindste generne.

Vordingborg Kommunes indsats er beskrevet i en klimastrategi der består af to dele. Del 1 handler om reduktion af drivhusgasser og del 2 handler om 

tilpasning til klimaforandringerne. 

Vi har forpligtiget os 
I første del af klimastrategien er der formuleret målsætninger for indsatsen for reduktion af drivhusgasserne med udgangspunkt i de forpligtigelser 

kommunen allerede har. Der er indgået klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening, hvor kommunen har forpligtet sig til at reducere 

C O 2-udslippet fra kommunen som virksomhed med 2 % årligt indtil 2025. Kommunen har desuden tilsluttet sig EU-klimapagten sammen med Region 
Sjælland og 13 af de øvrige kommuner i regionen. EU-klimapagten forpligter kommunen til at reducere CO2-udslippet med mere end 20 % inden 2020 i 
kommunen som geografisk enhed. 

 

Hvad skal vi gøre? 

I første del af klimastrategien er der formuleret målsætninger for indsatsen for reduktion af drivhusgasserne med udgangspunkt i de forpligtigelser 

kommunen allerede har. Der er indgået klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening, hvor kommunen har forpligtet sig til at reducere 
C O2-udslippet fra kommunen som virksomhed med 2 % årligt indtil 2025. 

Kommunen har desuden tilsluttet sig E U-klimapagten sammen med Region Sjælland og 13 af de øvrige kommuner i regionen. EU-klimapagten forpligter 
kommunen til at reducere CO2-udslippet med mere end 20 % inden 2020 i kommunen som geografisk enhed. 

 

Klimatilpasning i byerne og i det åbne land

Tilpasning handler om at kunne håndtere konsekvenserne af et foranderligt klima. Det kan f.eks. ske gennem ændret arealanvendelse, hvor truede 

arealer friholdes for boliger og offentlige bygninger med vitale funktioner. Eksisterende bebyggelser sikres med diger og andre 
oversvømmelsessikringer. Kloakanlægget kan dimensioneres til at kunne klare afstrømningen til et vist niveau, mens overskydende overfladevand ledes

til udvalgte vådområder, som integreres i byernes grønne struktur.

 

Vi skal beslutte, hvordan vi lokalt bedst kan planlægge vores byer, så vi kan håndtere de stigende mængder regn og de negative konsekvenser af 

transporten. Vi skal gøre grøn energi til en væsentlig del af kommunernes energiforsyning, og vi skal beslutte, hvordan vi bedst lokalt kan reducere 

energiforbruget i såvel de kommunale som private bygninger. 

I det åbne land skal der også ske klimatilpasning. Der vil som følge af ændringerne i nedbørsmængderne kunne komme store afstrømningsproblemer 

både i byerne og det åbne land. I arbejdet med vandmiljøet de kommende år, vil såvel afstrømningsproblemer som forventningerne om stigende 

havstand skulle indtænkes i klimaløsninger for at undgå store oversvømmelser og økonomiske tab. Vandløbene spiller selvsagt en stor rolle. 

Oversvømmelser vil kunne begrænses ved at indtænke klimaforandringer i vandløbsrestaurering og ved at etablere vandparkering (forsinkelsesarealer) i

baglandet for at mindske konsekvenserne af store nedbørsudsving.

Vordingborg Kommune har i 2012 vedtaget Handleplan for klimatilpasning, der dækker kommunens indsatser i perioden 2012-14. Handleplanen ligger i
tråd med Region Sjællands Regionale Klimastrategi, og med Vordingborg Kommunes Klimahandleplan fra 2011. Klimatilpasningshandleplanen er 

desuden koordineret med Vordingborg Forsynings indsats mod problemer ved oversvømmelseshændelser.

Den i kommuneplanen indarbejdede klimatilpasningsplan opfylder ikke nye statslige krav til klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner (udkommet i 
foråret 2013). Der bliver udarbejdet en klimatilpasningsplan, som kommer i høring i slutningen af 2013 og bliver et tillæg til kommuneplanen. 

Fej for egen dør 

Kommunen som virksomhed har også et ansvar. Vi har mange bygninger, mange institutioner og er ejere af flere forsyningsvirksomheder. 

De planlagte indsatser er:

l Energieffektivisering inden for kommunale ejendomme 

l Udfasning af olie- og gasfyr i kommunale ejendomme 

l Plan for igangsætning af demonstrationsprojekter om alternative energikilder 

l Energieffektivisering ved nybyggeri 

l Udvikling af procedurer for energirigtig tankegang og adfærd internt hos medarbejderne 

l Fremme af alternative brændstoffer i den kommunale transport (el, hybrid, biodiesel m.v.) 

Mål for Vindmøller

l Vordingborg kommune vil bidrage til at reducere CO2-udledningen fra elproduktionen ved opstilling af vindmølleanlæg, hvor placeringen af 
anlæggene ikke strider mod andre hensyn. 

l Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Vordingborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, 

og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet. 

l Retningslinjerne skal endvidere sikre, at områderne til vindmøller udnyttes bedst muligt, således at opførelse af den første vindmølle ikke 

hindrer eller forringer forholdene for efterfølgende vindmøller. 

Retningslinjer for vindmøller

Kort 32.1

 

Retningslinjer
Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Vordingborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at 

vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet. Retningslinjerne skal endvidere sikre, at områderne til vindmøller udnyttes bedst muligt, således at 

opførelse af den første vindmølle ikke hindrer eller forringer forholdene for efterfølgende vindmøller. Retningslinjerne 1-20 gælder ikke for små møller.

32.1
Vindmøller kan kun opstilles i følgende 3 udpegede vindmølleområder vist på kort 32.1: 

V01.01 Køng Mose

l Der kan opstilles vindmøller på mellem 125 – 150 m totalhøjde 

l Der kan maksimalt opstilles 6 møller i en lige eller buet linje 

l Området kan først udnyttes, når de eksisterende 10 vindmøller på 52 m (2 vindmøllegrupper) er taget ned 

V01.02 Gl. Lundby

l Der kan opstilles vindmøller på 100 – 125 m totalhøjde

Der kan maksimalt opstilles 2 møller

Det skal undersøges nærmere om eksisterende 3 vindmøller på 45 m ved Lundby Torp og 1 vindmølle på 45 sydvest for området (begge ligger 

ca. 2 km væk) landskabsmæssigt kan opfattes som selvstændige enheder i landskabet og om den samlede landskabsoplevelse bliver 

væsentligt forringet. I så fald kan området først udnyttes, når disse er taget ned. 

V12.01 Kostervig

l Der kan opstilles vindmøller på mellem 125 – 150 m totalhøjde 

l Der kan maksimalt opstilles 7 møller i en lige eller buet linje 

l Området kan først udnyttes, når den eksisterende vindmølle på 40 m ca. 1,6 km sydvest for området er taget ned 

l Det skal undersøges nærmere om eksisterende 2 vindmøller på 45 m ved kysten, 2,5 km vest for området og 1 vindmølle på 53 m, 2 km øst for 

området landskabsmæssigt kan opfattes som selvstændige enheder i landskabet og om den samlede landskabsoplevelse bliver væsentligt 

forringet og i så fald kan området først kunne udnyttes, når disse er taget ned. 

32.2
Opstilling af nye vindmøller, i ikke allerede lokalplanlagte områder, forudsætter at der udarbejdes kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse 
samt lokalplan, som skal fastlægge konkrete retningslinjer om størrelse, udseende samt placering af vindmøllerne for det konkrete projekt. Denne mere 

detaljerede planlægning kan resultere i, at der kan fastsættes færre og lavere møller i de enkelte vindmølleområder.

32.3
Vindmøller skal placeres med en afstand på mere end 1 x møllens totalhøjde fra overordnede og vigtige veje. Ved planlægning af et konkret projekt for 

vindmøller i en afstand fra vejen mellem 1,0 og 1,7 x møllens totalhøjde skal vejdirektoratet have mulighed for at udtale sig vedrørende placeringer ved 

statsveje, hvorefter møllerne efter konkret vurdering kan forlanges flyttet længere væk fra vejen end 1 x møllens totalhøjde. Der er ikke belæg or at 

regulere vindmøllens placering længere væk end 1,7 x møllens totalhøjde. Afstanden mellem vindmølle og den overordnede vej regnes fra yderste kant 
af vejbane eller nødspor til mølletårnets yderste begrænsning mod vej. For veje der er pålagt byggelinje, beregnes afstanden fra denne.

32.4
Vindmøller må ikke opsættes nærmere jernbaner end vindmøllens totalhøjde + 10 meter.

32.5
Vindmøllerne i et givet område skal samlet set overholde de gældende grænser for støj fra vindmøller ved nabobeboelse i det åbne land og i områder til 

støjfølsom arealanvendelse. I forbindelse med et konkret projekt for vindmøller skal VVM-redegørelsen dokumentere dette og herunder udpege berørte 
støjfølsomme områder. VVM-redegørelsen skal endvidere udpege en støjkonsekvenszone, hvor vindmøllestøjen er beregnet til mere end 39 dB(A) ved 
en vindhastighed på 8 m/s eller 37 dB(A) ved 6 m/s.

32.6
I støjkonsekvenszonen må der ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse.

32.7
Ved opsætning af vindmøller skal det sikres at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året, beregnet som reel skyggetid.

32.8
Vindmøllerne i en gruppe skal være ens med hensyn til størrelse, udseende, farve, materialevalg, omløbsretning og omdrejningstal. Vindmøllerne
opstilles i et let-opfatteligt geometrisk mønster med samme indbyrdes afstand og sådan, at møllernes nav skal ligge på linje (vandret), så vindmøllerne 
afspejler de overordnede linjer i terrænet. Forholdet mellem rotordiameteren og navhøjden skal være mellem 1:1,1 og 1:1,35.

32.9
Vindmøller skal være trebladet og tårn, hus og vinger skal fremstå i samme lysegrå ikke-reflekterende overflade med glans på maksimalt 30. Bortset fra
et mindre firmalogo på huset, må der ikke være reklamer på vindmøllerne.

32.10
Vindmøller med totalhøjde over 100 m skal lysafmærkes i henhold til Statens Luftfartsvæsens Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller BL 

3-11 eller senere udgaver. Anden belysning af vindmøllerne er ikke tilladt.

32.11
Afstanden mellem grupper af vindmøller skal være så stor, at anlæggene hver for sig opfattes som klart afsluttede enkeltanlæg i landskabet. Det 

betyder, at der som udgangspunkt skal være mindst 28 gange vindmøllens totalhøjde til planlagte eller eksisterende vindmøller eller vindmøllegrupper.
En mindre afstand kan tillades hvor en VVM-redegørelsen godtgør, at en anden afstand er hensigtsmæssig og at den enkelte vindmøllegruppe opfattes 
som et klart afsluttet enkeltanlæg i landskabet.

32.12
Den indbyrdes afstand mellem vindmøller i en gruppe skal være 3-4 gange rotordiameteren med mindre VVM-redegørelsen godtgør, at en anden 
indbyrdes afstand er nødvendig eller hensigtsmæssig. 

32.13
Ved planlægning af et konkret projekt i et vindmølleområde, skal der lokalplanlægges for det samlede vindmølleområde med henblik på optimal
udnyttelse af området.

32.14
Ved delvis realisering af et vindmølleområde skal vindmøllerne opsættes i en ubrudt rækkefølge, så der skabes sammenhængende og ensartet mønster.

32.15
Vindmøller må som udgangspunkt ikke opstilles nærmere overordnede naturgasledninger eller deklarationsarealer for højspændings-ledninger end 
møllens totalhøjde. Vindmøller skal holdes i en afstand af 50 meter fra deklarationszonen til Energinet.dk's jordkabelanlæg.

32.16
I områder med overordnede radiokædeforbindelser vil tilladelse til opstilling bero på en konkret vurdering af om møllerne kan forstyrre forbindelsen. 

Erhvervsstyrelsens anbefalede afstand er 200 meter til en radiokædes sigtelinje.

32.17
Af hensyn til varetagelsen af natur- og landskabsinteresserne kan der normalt ikke planlægges for vindmøller i jordbrugs- og beskyttelsesområder samt
på lavbundsarealer. Der kan dog efter en særlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse vurdering planlægges forvindmøller, og hvis det er 

foreneligt med beskyttelsesinteresserne i området. I forbindelse med et konkret projekt på udpegede vindmølleområder, der ligger i jordbrugs- og
beskyttelsesområder eller på lavbundsarealer skal beskyttelsesinteresserne belyses og varetages i en VVM-redegørelse og lokalplan.

32.18
Der kan som udgangspunkt ikke planlægges for vindmøller i kystnærhedszonen, uden at der foreligger en særlig planlægningsmæssig og funktionel 

begrundelse.

32.19
I forbindelse med et konkret projekt på udpegede vindmølleområder på  lavbundsarealer skal der stilles særlige krav til varetagelse af natur- og
landskabsinteresserne, herunder muligheden for, at arealet skal kunne sættes under vand. 

32.20
Af hensyn til varetagelsen af natur- og landskabsinteresserne kan der ikke udlægges vindmølleområder eller i øvrigt gives tilladelse til opførelse af 
vindmøller i internationale naturbeskyttelsesområder, naturbeskyttelsesområder, fredede områder, større uforstyrrede landskaber, inden for strand- og
fortidsmindebeskyttelseslinje samt arealer disponeret til fremtidig byudvikling.

 

Retningslinje, der kun gælder for små vindmøller:

32.21
Små vindmøller under 25 meter (husstandsmøller, minivindmøller m.v.) tillades opstillet ud fra en konkret vurdering på baggrund af en VVM-screening.
Små møller skal opstilles i umiddelbar tilknytning til ejendommens eksisterende bebyggelse (maksimalt 30 meter fra). Der skal være mindst 100 meter 

til nærmeste nabo.

Redegørelse

 

3 områder til store vindmøller i Vordingborg Kommune 

Kommunalbestyrelsen skal gennem planlægningen for vindmøller sikre, at opstilling af nye vindmøller tager størst muligt hensyn til særligt 

nabobeboelser og øvrige interesser i det åbne land, herunder påvirkning af landskabet, miljø og natur, kulturhistoriske værdier mv. 

Mål, retningslinjer og arealudpegninger er fremkommet ved den proces, der gennemførtes i forbindelse med vedtagelse af tillæg nr. 5 til Vordingborg 

Kommuneplan 2009-2021. En lang række områder blev undersøgt, og efter politiske drøftelser og høring blev der udlagt 3 områder til store vindmøller i 
kommunen. I tillægget redegjordes nærmere for baggrunden for udpegningen og forklaringer på fravalg af områder. 

På kort 32.1 vises de i retningslinje 32.1 udpegede vindmølleområder samt eksisterende vindmøller. De udpegede vindmølleområder til store vindmøller

er vist med deres afgrænsning i område V01.01 Køng Mose, V01.02 Gl. Lundby og V12.01 Kostervig.

I området i Køng Mose kan der nærmere planlægges for møller på 125-150 meter, i området i Gl. Lundby er højden 100-125 meter og i Kostervig 125-
150 meter. 

 

Etablering forudsætter yderligere planlægning 

Udpegningen af vindmølleområder i kommuneplan er første del af en længere planlægningsproces. Før de store vindmøller kan etableres skal der 

udarbejdes lokalplan og VVM-redegørelse. VVM betyder ”Vurdering af Virkninger på Miljøet” og er en grundig analyse af det konkrete projekts betydning
for miljøet bredt forstået. Både lokalplan og VVM-redegørelse skal i offentlig høring før der træffes endelig politisk beslutning.

Der kan læses mere om Vordingborg Kommunes vindmølleplanlægning på kommunens hjemmeside; se boksen til højre.

 

Vindmøllernes udseende 

For at sikre et enkelt og æstetisk udtryk er der i vindmølleplanen fastsat retningslinjer for vindmøllerne udseende. Inden for en gruppe skal vindmøllerne

være ens med hensyn til størrelse, udseende, farve, materialevalg, omløbsretning og omdrejningstal. 

Det størrelsesmæssige forhold mellem vindmøllens tårn og vinger har særligt betydning for vindmøllens æstetik. Undersøgelser har vist, at en vindmølle

fremstår mest harmonisk, når forholdet mellem vingernes rotordiameter og navhøjden er mellem 1:1,1 og 1:1,35. 

Retningslinjerne stiller krav om, at vindmøller skal være trebladet og både tårn, hus og vinger skal fremstå i samme lysegrå ikke-reflekterende overflade
med glans på maksimalt 30. Dette skal sikre, at vindmøllerne fremstår ensartet, enkle og neutrale i landskabet. 

 

Lysafmærkning 

Af hensyn til flysikkerheden skal vindmøller på 100-150 meters højde afmærkes med to faste lavintensive røde lys. Lysafmærkningen bliver placeret 
med en vandret afskærmning, så lyspåvirkningen under navhøjden reduceres mest muligt. 

Retningslinje 32.10 sikrer at vindmøller med totalhøjde over 100 m skal  lysafmærkes i henhold til Statens Luftfartsvæsens Bestemmelser om 

luftfartsafmærkning af vindmøller BL 3-11 eller senere udgaver. Lysafmærkning sættes typisk i vingespidserne, og der kan ikke opsættes anden 
belysning på møllen.”

 

Opstillingsmønster og indbyrdes afstande mellem store vindmøller 

Ifølge vindmøllecirkulæret skal vindmøller fortrinsvis opstilles i grupper i et i forhold til landskabet let opfatteligt geometrisk mønster. Staten anbefaler, 

at vindmøllerklynger på op til 5 møller sættes i en lige linje, men grupper på mere end 5 møller bør sættes i en lige eller buet linje. 

Af gensyn til den optimale udnyttelse af vindenergien anbefales det, at den indbyrdes afstand mellem møllerne er 3-4 gange rotordiameter. Denne 
afstand skal sikre at vindmøllerne ikke skaber læ eller turbulens for hinanden samtidig med, at vindmøllegruppen fremstår som en klart 

sammenhængende enhed. 

Opstilling af enkeltmøller er ikke udelukket, men ud fra et areal- og energi¬økonomisk synspunkt anbefales det, at områder, hvor der kan opsættes mere
end én vindmølle har forrang frem for områder, hvor der kun kan stå én. Kommuneplanen rummer kun områder for vindmøllegrupper. Det kan dog vise sig 

ved den konkrete planlægning, at området i Gl. Lundby kun kan indeholde en enkeltstående vindmølle. 

 

Afstand mellem vindmøllegrupper 

Hvis de enkelte vindmøllegrupper står for tæt på hinanden udviskes deres selvstændige udtryk ved at gruppernes geometriske mønstre blandes 

sammen og efterlader et rodet og uæstetisk udtryk. Den enkelte møllegruppe bør hver for sig kunne opfattes som en selvstændig enhed. 

For at sikre, at vindmøllegrupper og enkeltstående kan opfattes som selvstændige enheder med letopfattelige mønstre er der fastsat en retningslinje 

om, at afstanden mellem vindmøllegrupper, herunder også mellem nye og eksisterende vindmøller skal være mindst 28 gange vindmøllens totalhøjde 

med mindre, at VVM-redegørelsen godtgør, at en anden afstand er hensigtsmæssig og at den enkelte vindmøllegruppe kan opfattes som et klart 
afsluttet enkeltanlæg i landskabet ved en mindre afstand. 

 

Afstandskravet mellem vindmøllegrupper relaterer sig til store vindmøller. 

Der er udpeget vindmølleområder, der ligger tættere på andre områder eller eksisterende vindmøller end 28 gange vindmøllernes totalhøjde. Det kan fx 

være hvor området ligger i nærheden af eksisterende mindre vindmøller. I disse tilfælde vil der typisk være knyttet en bestemmelse til området om, at 

området kun kan realiseres hvis nogle konkrete navngivne vindmøller fjernes. 

 

Vindmølle

Afstand til nabobeboelser 
Vindmøller må ikke placeres (eller planlægges for) nærmere end 4 gange vindmøllens totalhøjde fra nabobeboelse, svarende til 600 m ved vindmøller på

op til 150 m totalhøjde. Ved denne afstand vurderes det, at gældende støjkrav overholdes. 

Ifølge bekendtgørelsen om støj fra vindmøller må støjen uden for naboens hus i landzone ikke være over 44 dB ved en vindhastighed på 8 m/s. I 

støjfølsomme områder dvs. områder, der i kommuneplanen er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus-, eller kolonihaveformål eller som rekreative 
arealer, er samme støjgrænse 39 dB. Kommunen fører tilsyn med at støjgrænsen overholdes. 

Med hensyn til opfyldelse af støjkrav jf. støjbekendtgørelsen vedrørende vindmøller, kan dette først beregnes i forbindelse med et konkret projekt, når 

man kender vindmølletype, nøjagtig placering mv. 

Uanset ovennævnte støjkrav kan en enkelt ejer godt, hvis han/hun selv ønsker det ”tåle” støj over grænseværdien, når blot andre naboers støjgrænse 

overholdes.

 

Lavfrekvent støj 

Udover den almindelige hørbare støj fra vindmøller afgiver møllerne også såkaldt lavfrekvent støj. 

Miljøministeren bad i januar 2011 Miljøstyrelsen om at revidere vindmøllebekendtgørelsen for der igennem at få fastsat specifikke grænser for 

lavfrekvent støj så reglerne bliver klarere både for kommunerne, vindmøllefabrikanterne og borgerne. 

Den reviderede bekendtgørelse om støj fra vindmøller, som nu indeholder grænseværdier for lavfrekvent støj, er trådt i kraft den 1. januar 2012 og 

konkrete vindmølleprojekter i Vordingborg kommune skal følge grænseværdierne. Grænseværdien er fastsat til 20 dB som indendørs støjniveau. 

 

Skyggekast
Gener fra skyggekast kan opstå i blæsevejr med solskin, hvor der opstår glimt, når vingen i et kort øjeblik skygger for lyset. Især i de tidligere 

morgentimer og sene aftentimer, vil naboer kunne blive påvirket at skyggekast, når skyggen er længere end afstandskravene. Naboer syd for vindmøllen

vil aldrig opleve skyggekast. 

Ved planlægningen af vindmøllernes placering kan der tages hensyn til, at skyggepåvirkningen bliver begrænset. Vurderingen af det forventede antal 

timers skyggekast er en del af VVM-redegørelsen. 

I denne vindmølleplan er der derfor fastsat en retningslinje om, at det ved opsætning af vindmøller skal sikres at nabobeboelser ikke påføres skyggekast

i mere end 10 timer om året. Alternativt kan stilles krav om afværgeforanstaltninger fx at ejer pålægges at standse vindmøllens drift i kritiske perioder. 

 

Vindmøllers placering i landskabet 

Vindmøllers visuelle påvirkning af omgivelserne afhænger af en lang række parametre, herunder bl.a. landska¬bets skala og karakter, naturindholdet 
samt øvrige eksisterende elementer i landskabet, der tilsammen indgår i en vurdering af landskabets egnethed til store vindmøller. 

Regeringen nedsatte i 2006 et udvalg om planlægning for vindmøller på land, der havde til formål at komme med nogle overordnede anbefalinger og 

landskabsfaglige principper placering af vindmøller, så de indpasses bedst muligt i landskabet. En af hovedkonklusioner fra udvalgets arbejde er, at den 

vigtigste faktor for hvordan vindmøller påvirker landskabet er landskabets skala, hvor åbne landskaber og slettelandskaber generelt er bedre egnede til 

opstilling af store vindmøller end småskalalandskaber. 

Denne vindmølleplan følger overordnet de anbefalinger, som regeringens planlægningsudvalg er kommet frem med på baggrund af konklusionerne fra 

udvalgets analysearbejde. 

Eksisterende vindmøller 

Vindmøller i kystnærhedszonen 

Planlægning for vindmøller i kystnærhedszonen kræver jævnfør planloven en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse. 

I vindmølleplanen er der udpeget ét vindmølleområder i kystnærhedszonen, nemlig ved Kostervig på Møn. Området er medtaget for at skabe mulighed 

for placering af vindmøller jævnt fordelt i kommunen. Placeringen har gode vindforhold og er et egnet landskab for store vindmøller. 

 

Søgeområder for regionale naturparker og nationalpark 

Størstedelen af Østmøn er søgeområde for nationalpark. Som følge af de store landskabsværdier og naturinteresser, der er på Østmøn, er der ikke 

udpeget områder til nye store vindmøller på Østmøn. 

Søgeområder for regionale naturparker er ikke endeligt afgrænsede udpegninger. Det er områder med egnskarakteristiske og uforstyrrede landskaber 

med sjældne og sårbare dyre- og plantearter med mange bevaringsværdige kulturmiljøer. Områderne tænkes at skulle bidrage til at sikre og forbedre 
natur-, kultur-, og landskabsværdier samt mulighederne for undervisning og friluftsliv. 

Der er udpeget et område for vindmøller inden for søgeområdet for regional naturpark Præstø Fjord – dog i yderområdet, nemlig området ved Køng Mose. 

Området fungerer i dag som vindmølleområde for to vindmøllegrupper og fremstår dermed i dag som et teknisk landskab. Det vurderes, at området med 

større, færre og mere hensigtsmæssigt placerede vindmøller vil give et mere roligt udtryk end de to vindmøller gør i dag, hvorved det ikke vil forringe 

områdets værdier væsentligt. 

Der skal dog i forbindelse med VVM-redegørelsen for det konkrete projekt i Køng Mose vurderes og redegøres for hvordan muligheden for den fremtidige 
naturpark sikres. 

 

Vindmøller på lavbundsarealer 

Ifølge kommuneplanen skal lavbundsarealer bidrage til: 

• Sikring af væsentlige naturmæssige, landskabelige og kulturhistoriske værdier. 

• Et sammenhængende kommunalt netværk af naturområder 

• Gennemførelse af kravene i vand- og natura 2000 planerne 
• Etablering af vådområder til mindskning af udledningen af kvælstof til landmiljøet. 

Opførsel af vindmøller på lavbundsarealer vil derfor kræve særlige hensyn til natur- og landskabsværdierne og til at sikre fremtidige muligheder for 
vådområder på lavbundsarealer. 

Det, at områder eventuelt sættes under vand, ikke er til hindring for at der opføres vindmølle. Dette kan gøres på flere måder. Man kan forsyne 

vindmøllerne med et fundament, som kan tåle vand eller alternativt inddæmme området omkring vindmøllerne og på den måde friholde vindmøllerne, 

samt tilkørselsforhold for vand. Områderne kan eventuelt også genoprettes som vådområder senere, når vindmøllerne er saneringsmodne. 

Såvel Køng Mose som Kostervig er udpeget selvom de ligger på lavbundsarealer. De pågældende områder er udpeget som vindmølleområder af flere og 

forskellige grunde. Dels er der de pågældende steder gode vindforhold, selv om områderne helt ude ved kysten naturligvis er de mest egnede set ud fra 

en energiproduktions betragtning. Dels er Køng Mose og Kostervig er store vindmølleområder med mulighed for mange vindmøller og dermed stor samlet

effekt.

Kommunen vil i forbindelse med lokalplanlægningen sikre sig, at natur- og landskabsværdierne så vidt muligt sikres og at områderne i fremtiden kan 
sættes under vand. Det betyder også, at antallet af vindmøller formentlig bliver lavere end optimalt, men områderne vil stadig være de mest 

energieffektive områder i kommunen. 

 

Kulturhistorie
I forbindelse med udpegningen af vindmølleområder er det tilstræbt at vindmøller ikke forstyrrer oplevelsen af kirker, fredede bygninger, fortidsminder, 

kulturmiljøer eller kulturhistoriske landskaber eller landsbymiljøer. 

Ved Køng Mose ligger det udpegede vindmølleområder inden for kirkeomgivelser, dog i den yderste del af kirkens omgivelser. Det skal i forbindelse med 

et konkret projekt godtgøres at vindmøllerne ikke forstyrrer oplevelsen af kirken væsentligt. I tilfælde hvor vindmølleområder er i nærheden af udpegede 

kulturmiljøer eller andre kulturhistoriske værdier skal det godtgøres, at vindmøllerne ikke forringer den visuelle oplevelse af de kulturhistoriske værdier. 

 

Små møller

Ved små møller forstås møller med en højde på maksimalt 25 meter. Små møller kan afhængig af typen benævnes husstandsmøller, minivindmøller, 

mikrovindmøller m.v.

Små møller er kun omfattet af retningslinjerne 32.21 i denne kommuneplan. 

Små møller kan opføres i tilknytning til fritliggende ejendomme i det åbne land, og deres primære funktion er at levere energi til ejendommens eget 

forbrug.

Minimøller vil stå i nær tilknytning til eller direkte monteret på bygningerne. Sådanne møller vil kunne tillades opstillet i landzone, hvis de er 

typegodkendte og ikke påfører støjgener ved nabobeboelser. 

Opstilling af små møller forudsætter en landzonetilladelse jævnfør planlovens § 35. Kommunen vil ved ansøgningerne hver gang vurdere, om møllerne 

kan opstilles uden visuel konflikt med store vindmøller og med landskabsoplevelsen. Af hensyn til naturinteresserne vil der normalt ikke gives tilladelse

til opstilling af husstandsvindmøller i internationale naturbeskyttelsesområder, områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og natur-
beskyttelsesområder. Ligeledes kan der heller ikke forventes tilladelse til opstilling indenfor strandbeskyttelseslinjen.

Mål for Energiforsyning

Der skal sikres en stor grad af forsyningssikkerhed. 

l Kommunalbestyrelsen ønsker generelt at ledningsanlæggene føres i nedgravede tracéer frem for som overjordiske anlæg. I forbindelse med 

omlægninger og fremtidige udbygninger af ledningsnettene bør der derfor indgå miljømæssige og økonomiske undersøgelser og vurderinger, der 

nærmere belyser mulighederne for en fremføring under jordoverfladen. 

l Der skal fortsat planlægges for en optimal udnyttelse af de lokale energiressourcer herunder vedvarende energi. De lokale energiressourcers 

anvendelse bør vurderes ud fra økonomiske, energimæssige samt natur- og miljømæssige forhold. 

l For at opnå de fastsatte mål på klimaområdet vil Vordingborg Kommune prioritere vindenergi som et af de centrale elementer i elforsyningen og 

prioritere fjernvarme som et af de centrale elementer i varmeforsyningen. 

l Det er kommunens målsætning at udbygge fjernevarmeforsyningen i de tæt bebyggede områder omkring Vordingborg by. 

Retningslinjer for energiforsyning

Kort 33.1

 

 

Retningslinjer

33.1
Et af landets primære kraftværker er placeret i kommunen, nemlig Masnedøværket. De af Vordingborg Forsyning ejede arealer anses for tilstrækkelige til

nødvendige udvidelser. Det bør undersøges om dele af arealerne kan overgå til havnerelaterede erhvervsformål knyttet til anvendelse af Vesthavnen.

33.2
Energiforsyningsanlæg og kraftvarmeværker skal placeres i centerbyernes erhvervsområder eller i direkte tilknytning hertil.

33.3
Små lokale anlæg kan placeres i lokalcenterbyerne, når anlægget alene forsyner et lokalområde og under hensyn til natur-, miljø-, og
landskabsforholdene.

33.4
Eksisterende 132 kV højspændingsanlæg samt 400 kV Kontek-forbindelse fremgår af kort 33.1. Der er p.t. ikke planlagt udbygninger og/eller 
ombygninger i perioden. Tracéerne kan anvendes til andre ledningsnet efter godkendelse hos den ansvarlige for elsystemet. 

33.5
Netudviklingen i Danmark følger Energistyrelsens ”Retningslinjer for kabellægning og udbygning af eltransmissionsnettet” fra oktober 2009. Heri 
fremgår det for 132 og 150 kV transmissionsnettet, at nye 132 og 150 kV forbindelser etableres som kabler i jorden og at det eksisterende 132 og 
150 kV net skal kabellægges.

33.6
Ved højspændingsanlæg er der på de relevante ejendomme tinglyst servitutter med bestemmelser til sikring af el-anlæggene - det være sig både 
luftledninger og jordkabler. Det betyder bl.a., at arealerne i nærheden af el-anlæggene således ikke bør planlægges anvendt til bolig- eller
erhvervsformål eller andre foranstaltninger, herunder rekreative anlæg, der kan hindre højspændingsforbindelsens fremtidige vedligeholdelse og 

reparation.

Indenfor en given afstand til lednings- og kabelanlæg kan der ikke uden meddelt dispensation fra el-anlæggets ejer etableres anlæg af nogen art 
herunder beplantning. Deklarationsarealet administreres meget restriktivt, hvormed dispensation ikke kan forventes meddelt.

33.7
I den sjællandske del af kommunen kan der planlægges for en naturgasforsyning til mindre byer, storforbrugere samt til husstande i det åbne land (der er

ikke naturgas på Bogø og Møn).

33.8
Der kan planlægges for en kollektiv varmeforsyning til mindre byer, storforbrugere samt til husstande i det åbne land.

33.9
Reservationszonen vil i den udstrækning det er foreneligt med hovedformålet også kunne benyttes til andre trafik- og ledningsformål. En sådan 
anvendelse skal dog i hvert enkelt tilfælde forhandles med Energinet.dk og kommunen. 

33.10
I forbindelse med reservationszonen reserveres der arealer til måler- og regulatorstationer, samt arealer til andre anlæg, der er nødvendige for 
transmissionen af naturgas.

33.11
Større samlede solcelleanlæg er at betragte som tekniske anlæg, der skal placeres under hensyntagen til landskabelige og kulturhistoriske interesser 

samt internationale naturbeskyttelsesinteresser.

33.12
Opsætning af solceller på bygninger i bymidten, kulturmiljøer, kirkeomgivelser og på bevaringsværdige bygninger kan kun ske efter en særlig 

forudgående vurdering i Kommunalbestyrelsen.

Redegørelse

 

Masnedøværket 

Vordingborg kommune forsynes med energi fra et net af små og mindre kraftvarmeværker samt et stort anlæg på Masnedø. 

Masnedøværket vil blive bevaret som kraftværksplads, men i den udstrækning det er foreneligt med den langsigtede udnyttelse, vil arealerne 

midlertidigt kunne anvendes til andre formål til støtte for en hensigtsmæssig energi- og varmeudnyttelse. 

Området kan også tillades anvendt til havneformål og havnerelaterede erhverv. Der bør dog fortsat sikres en udbygningsmulighed til kraftværksformål, 

når og hvis dette skulle blive nødvendigt. 

Masnedøværk - kraftvarmeværk

 

Vordingborg kommune forsynes med energi fra et net af små og mindre kraftvarmeværker samt et stort anlæg på Masnedø. Masnedøværket vil blive 

bevaret som kraftværksplads, men i den udstrækning det er foreneligt med den langsigtede udnyttelse, vil arealerne midlertidigt kunne anvendes til 

andre formål til støtte for en hensigtsmæssig energi- og varmeudnyttelse. Området kan også tillades anvendt til havneformål og havnerelaterede 
erhverv. Der bør dog fortsat sikres en udbygningsmulighed til kraftværksformål, når og hvis dette skulle blive nødvendigt. 

 

Forsyningsnettet
Energinet.dk er ansvarlig for el-systemet i Østdanmark. Selskabet planlægger vedligeholdelse og udbygning af elnettet i samarbejde med 
netselskaberne. De administrative rammer for Energinet.dk er fastsat i love, bekendtgørelser m.v., der afspejles i den danske og europæiske 

energipolitik.

Tilstanden af 132 kV luftledningerne er præget af den relative høje alder. Der sker derfor en løbende vedligeholdelse. I planlægningen af det fremtidige 

transmissionsnet skal der tages udgangspunkt i ”Retningslinjer for kabellægning og udbygning af højspændingsanlæg”, som blev tiltrådt af folketinget i 
2008 (se evt. link). 

Udbygningstakten vil være afhængig af beslutninger om kraftværks- og vindmølleparkudbygningen samt det fremtidige behov for forstærkning af 
elforsyningen i regionen. Det er kommunens holdning, at det vil være uheldigt hvis udbygningen medfører nye store luftledninger. 

Højspændingsmaster og ledningsanlæg er en del af de større tekniske anlæg, der skal være retningslinjer for i kommuneplanen. Ved ændringer i 

linjeføringer m.v. foretager Vordingborg Kommune interesseafvejning, hvor den samlede landskabspåvirkning vurderes i forhold til den øvrige fysiske 

planlægning. Ved en senere VVM-proces fastlægges traceer til nye linjeføringer og saneringer af bestående i samarbejde med staten og 
forsyningsselskaberne.

Hvis Energinet.dk skal udnytte reservationszonen jr. retningslinje nr. 9 vil arealerne efter forhandling blive pålagt servitutter vedrørende beplantning og 

vedligeholdelse m.v., og ejendommene vil blive pålagt de nødvendige deklarationer om indskrænket rådighed. Almindelig landbrugsdrift vil fortsat være 

mulig.

 

Planlægning af den fremtidige varmeforsyning 

De langsigtede mål for kommunens energiforsyning skal formuleres i en varmeforsyningsplanlægning, som kommunalbestyrelsen vil igangsætte for at 

fremme den mest samfundsøkonomiske anvendelse af energi, der dels skal ske ved at mindske energiforbruget og dels ved at fremme en øget 

selvforsyningsgrad bl.a. gennem en større anvendelse af vedvarende energikilder og biomasse. 

Kortlægningen af CO2-udledningen i kommunen skal danne grundlag for planlægningen af den fremtidige varmeforsyning i kommunen. Derfor er der 
foretaget en kortlægning af den nuværende varmeforsyning (se link.) Det forventes, at varmeplanlægningen gennemføres i 2012 - 13, som en del af en 
strategisk energiplan. 

Som det fremgår af klimahandleplan for 2011-2012 ønsker Vordingborg Kommune, at boligers energieffektivitet skal forbedres dels ved 
isoleringsløsninger, dels ved at vedvarende energiløsninger skal introduceres for at udfase olie og naturgas som brændsel for boligopvarmning. Målet for

boligopvarmning er, at varmeforbruget skal reduceres med 20 % inden 2020. Målet for boliger i landdistrikterne er, at ca. 20 % af varmebehovet skal 

erstattes med varmepumper eller anden opvarmning med biomasse, hvor der i dag anvendes olie til opvarmning. 

Kraftvarmeværk i Stege

 

Større samlede solcelleanlæg 

Solceller er blevet meget populære. Et regeringsudspil i efteråret 2012 tyder på at det nu bliver mere favorabelt at etablere fællesanlæg f.eks. i 

boligforeninger. Et sådant anlæg er at betragte som et teknisk anlæg, som skal placeres med hensyntagen til landskabelige, kulturhistoriske og 

naturmæssige kvaliteter. 

At et større samlet solcelleanlæg betragtes som et teknisk anlæg udelukker ikke en placering i kystnærhedszonen, men der skal udøves et konkret 

skøn ved hver enkelt ansøgning, så det sikres at eksisterende kvaliteter ikke påvirkes væsentligt. 

 

Biogas
Staten kræver, at biogas indgår som tema i kommuneplanen. Emnet er ikke medtaget i indeværende plan, men planlægningen for biogas er igangsat. Der

blev i sommeren 2012 afholdt idéfase i forhold til en kommende biogasplanlægning, og det forventes, at der medio 2013 udsendes et forslag til 

kommuneplantillæg med udpegning af fremtidige placeringsmuligheder for biogasanlæg i Vordingborg Kommune. 

Miljøbeskyttelse

Læs Kommunalbestyrelsens mål, retningslinjer og redegørelse for temaerne under Miljøbeskyttelse:

l Spildevand

l Beskyttelse mod støj

l Affaldsbehandling og deponering

l V V M-anlæg

  

Mål for Spildevand

l Vi vil beskytte vandmiljøet i vandløb, søer og havet gennem en aktiv spildevandsplanlægning og spildevandshåndtering. 

l Udledning af spildevand skal ske på en sådan måde, at det ikke medfører større miljøforringelser eller farer for helbredet hos mennesker og dyr. 

Retningslinjer for spildevand

 

Vi varetager udledning af spildevand efter følgende retningslinjer samt retningslinjer i statens vandplaner og vores egen vandhandleplan: 

34.1
Spildevand der udledes til dræn/vandløb, skal renses så godt, at vandløbets målsætning og målsætninger for eventuelle vandløb, søer og kystvande, der

ligger nedstrøms spildevandsudledningen, kan opfyldes. 

34.2
Udledt spildevand må ikke give anledning til uæstetiske/uhygiejniske forhold i vandområderne. 

34.3
Spildevand, der udledes direkte eller via dræn/vandløb til kystnære områder, skal renses så godt, at badevandskvaliteten og nærområdernes 

vandkvalitet overholdes. 

34.4
Der skal ske mest mulig separering af spildevand og regnvand.  

34.5
Regnbetingede udledninger må ikke: 

Hindre vandområdets målsætning i at blive opfyldt eller medføre uæstetiske/uhygiejniske forhold i udledningsområdet. 

Give anledning til erosion af brinker og bunde i vandløb. 

34.6
Alle væsentlige regnbetingede udledninger fra separate regnvandskloakeringer skal forsynes med foranstaltninger, der sikrer, at regnvandet løbende 

renses for olieprodukter og partikulært materiale, samt tjener som opsamlingskapacitet for spild i tilfælde af uheld. 

34.7
Nye regnbetingede udledninger fra fælleskloakerede områder etableres som minimum med rist og skumbræt, og der skal være muligt at registrere 

tidspunkt og varighed af aflastningshændelser på regnbetingede afløb af væsentlig størrelse. 

34.8
Bassiner uden membran til opbevaring af spildevand må ikke etableres tættere end 300 m fra indvindingsanlæg til drikkevand, eller tættere end 150 m 

fra øvrige indvindingsanlæg. 

Redegørelse

Ingen har krav på at forurene i mindre eller større grad, men man har ret til at komme af med sit spildevand. Det er vores opgave at sikre, at dette sker 

på den miljømæssigt mest forsvarlige måde, under hensyntagen til et rimeligt udgiftsniveau for den enkelte borger. 

 

Spildevandsplan
Kommunen udarbejder en spildevandsplan til administration af lovgivningen. Planen skal indeholde de lokalpolitiske intentioner på spildevandsområdet. 

Den skal fastlægge og beskrive de konkrete tiltag, hvormed kommunen vil sikre spildevandsrensningen, så de fastlagte mål for grundvand og 

vandområderne i vandplanerne kan opnås. De tiltag, der er krævet i henhold til vandplanerne er beskrevet i vores vandhandleplan. 

Spildevandsplanen skal ses som en forhåndsorientering til borgerne om de tiltag, der bliver foretaget i deres lokalområde inden for spildevandsområdet. 

Der forventes en revision af spildevandsplanen i 2013. 

Vordingborg Centralrenseanlæg

 

De kloakerede områder 

Alle de større byer samt en hel del mindre bysamfund i kommunen, er allerede blevet kloakeret. De tidligere offentlige kloakanlæg, ledninger og 

renseanlæg mv., drives nu af forsyningsselskabet Vordingborg Spildevand A/S, der udfører kloakprojekterne, varetager økonomien omkring 

kloakprojekterne og driver vores tømningsordning for bundfældningstanke. 

Forsyningsselskabets større renseanlæg bør som minimum rense spildevandet biologisk før det udledes. 

Der skal lægges større vægt på separering af regnvand og spildevand i de fælleskloakerede områder, da vi forventer der vil ske en forøgelse af 

regnmængderne i de kommende år, pga. global opvarmning. Denne løsning er dyr i større byer, og man må bestræbe sig på, at en separering kan ske i 

forbindelse med andre større arbejder her. Det samme gælder renovering af det ældre ledningsnet. Indsivende regn/grundvand i utætte ledninger forøger 

belastningen på forsyningsselskabets spildevands¬anlæg. 

Er et byområde kloaksepareret, kan de regnbetingede forureninger undgås. 

Regnvandsbassiner etableret fornuftigt og med tilstrækkelig volumen, nedsivning af regnvand og krav til hvor meget vand, der må udledes pr. sekund fra 

befæstede arealer; alt dette kan holde den hydrauliske belastning af vores vandløb nede. Der bør reserveres arealer til disse bassiner og andre 

renseforanstaltninger.
Der kan ske en yderligere sikring af vandområderne ved etablering af veldimensionerede sandfang og olieudskillere. 

Bønsvig Renseanlæg

Kyststrækninger med badevandsinteresser friholdes, så vidt muligt, for regnbetingede udledninger fra fælleskloakerede områder. Som minimum bør der 

ske registrering af disse udledninger. 

Renovering af eksisterende ledningsnet bør prioriteres, da udsivning af spildevand fra gamle utætte ledninger er en potentiel fare for grundvandet. De 

planlagte arbejder her vil fremgå af spildevandsplanens investeringsoversigt. 

Områder der er/vil blive kloakeret og områder hvor ejendomme kan forvente, at der bliver stillet krav om separering af regnvand og spildevand, kan ses 

på kommunens hjemmesides Informationer på kort, se link i højre kolonne. 

 

Det åbne land

Ejendomme i det åbne land er især enkeltejendomme og mindre bysamfund, der ikke er kloakeret. Disse ejendomme er væsentlige bidragsydere til 

spildevandsbelastningen af vandløb og søer. Hovedparten af vandløb, søer og kystvande opfylder ikke vandplanernes målsætninger.

En af hovedårsagerne hertil er belastningen af organisk stof i spildevandet, som primært kommer fra ejendomme i det åbne land. De ejendomme, der 

udleder til vandområderne, renser for langt de flestes tilfælde, kun mekanisk i en bundfældningstank. Det bør sikres, at disse mekaniske anlæg kommer 

til at leve op til gældende regler og normer. Skal der ske en forbedring af tilstanden i disse vandområder, især med fokus på de højt målsatte vandløb, er 

det nødvendig at sikre en bedre rensning af spildevandet i det åbne land. Dette skal ske enten ved kloakering eller ved rensning på den enkelte ejendom.

Pileanlæg, Udby Møn 

Naturstyrelsen har i vandplanerne udpeget områder med renseklasser. Renseklasserne fastlægger minimumskravet til i hvilken grad, der skal renses på

den enkelte ejendom i det åbne land, for at målsætningen i de omkringliggende vandområder kan opfyldes. Søer bør generelt friholdes for 

spildevandsbelastning, da forureningen med fosfor herfra er en væsentlig faktor for iltsvind. Kan en tilledning ikke undgås, skal spildevandet som 

udgangspunkt renses for fosfor (fosforfældes), før tilledning til søen. 

Der findes i dag en lang række typegodkendte rensningsanlæg til rensning af spildevand fra enkeltejendomme: biologisk minirenseanlæg, rodzoneanlæg, 

beplantede filtre, sandfiltre, nedsivningsanlæg og pileanlæg. Økonomisk ligger disse løsninger på linje med de udgifter, der er forbundet med en 

tilslutning til forsyningens kloak. Se endvidere linket Spildevand. 

Krav til rensning af spildevand i det åbne land, kan ses på kommunens hjemmesides Informationer på kort, se link i højre kolonne. 

For nedsivning af spildevand henvises der til afsnittet om grundvandsbeskyttelse. 

Mål for Beskyttelse mod støj

l At sikre plads til støjende aktiviteter under hensyntagen til støjfølsomme aktiviteter og behovet for stille områder. 

Retningslinjer for beskyttelse mod støj

Kort 35.1

 

Retningslinjer

35.1
Arealanvendelsen i landzonen skal fastlægges på en sådan måde, at støjgener forebygges bedst muligt. I forbindelse med landzonetilladelser til 

støjende aktiviteter i områder uden andre betydende støjkilder skal der tages hensyn til behovet for stille områder. 

35.2
I forbindelse med landzonetilladelser og lokalplaner må der ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse (f.eks. rekreative områder, boligområder, 

plejehjem, vuggestuer og sygehuse) i nærheden af støjende aktiviteter såsom råstofgrave, vindmølleparker, virksomheder, eksisterende støjbelastende 

veje og jernbaner, flyvepladser, motorbaner og skydebaner, før det er sikret, at der ikke er miljømæssige gener forbundet hermed. 

35.3
I forbindelse med landzonetilladelser og lokalplaner må der ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse inden for støjkonsekvenszonen, for 

forsvarets øvelsespladser (type 1-områder), samt for skydebaneanlæg vist på kort 35.1, før det ved undersøgelser er godtgjort, at der ikke er 
miljømæssige problemer forbundet hermed.

35.4
Der kan som hidtil fastlægges bestemmelser for forsvarets øvelesarealer og omkring skydebaner, der begrænser almenhedens færdsel.

35.5
Nye flyvepladser kan etableres på baggrund af en kommuneplanlægning, som skal sikre, at støjmæssige hensyn på et tidligt tidspunkt inddrages i 

overvejelserne. Natur og landskabshensyn skal også indgå ved placering af nye flyvepladser.

Kort 35.2

Støjkonsekvenszone ved Vordingborg Kaserne

Kort 35.3

Støjkonsekvenszone ved Stensved Kaserne

Redegørelse

Kommuneplanen skal forebygge støjgener ved at sikre passende afstand mellem støjende og støjfølsomme aktiviteter og undgå støj i områder, der er 

udpeget som stille områder. Store dele af Vordingborg Kommune er stille områder – nogle er jordbrugsområder og andre er områder med stor rekreativ 

værdi. I jordbrugsområder forekommer der lejlighedsvist en del maskinstøj når der arbejdes i marken, men ellers er der ofte stille. Aktiviteter såsom 

stalde, tørreanlæg og mindre virksomheder kan give lokale støjgener. 

Større vindmøller, skydebaner og motorsportsbaner er eksempler på aktiviteter, hvor der ikke bør etableres støjfølsomme aktiviteter i et større eller 

mindre område omkring aktiviteten. Området for støjende fritidsaktiviteter i Barmosen begrænser eksempelvis muligheden for udlægning af arealer til 

støjfølsom anvendelse i et større område. I kommunen er der ingen flyvepladser, som medfører en væsentlig støjmæssig belastning. 

 

Støj ved militære øvelsesområder

Der er udpeget støjkonsekvensområder for de militære øvelsesområder: Vordingborg Øvelsesplads og Kulsbjerge Øvelsesplads. 

Støjkonsekvenszonerne for de to områder er gengivet på kort 35.2 og 35.3 og afgrænser det område, hvor støjen er kraftigere end LC DEN 55dB. Begge 

områder anvendes til uddannelsesvirksomhed for håndvåben og der kan også forekomme støj fra helikoptere, lette fly og køretøjer (Områdetype 1), 

jævnfør bekendtgørelse nr. 468 af 13. juni 2002 om støjkortlægning af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner. 

Vordingborg Kommune er ikke omfattet af pligten til at kortlægge ekstern støj og lave støjhandlingsplaner efter bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006,

som gælder for større sammenhængende byområder. Støj og behovet for stilhed kommer mere og mere i fokus og kommunen vil skabe bedre overblik 

over støjbelastede områder og stille områder i kommunen, så folk eksempelvis får lettere adgang til stille områder. 

Mål for Affaldsbehandling og deponering

Der findes ikke affald – kun ressourcer. Med udgangspunkt i denne vision har Vordingborg Kommune følgende målsætninger for affaldsplanlægningen: 

l Optimere udnyttelsen af ressourcerne i affaldet 

l Reducere belastningen af klimaet ved affaldsbehandlingen 

l Forebygge dannelsen af affald 

l Reducere miljøbelastningen fra affaldet 

l Øge kvaliteten i affaldsbehandlingen. 

  

Retningslinjer for affaldsbehandling og deponering 

 

36.1
Der udlægges ikke arealer til nye deponeringsanlæg eller forbrændingsanlæg. 

 

36.2
Følgende anlæg og aktiviteter må ikke lokaliseres i områder med væsentlige natur-, miljø- og planlægningsinteresser jf. kommuneplanen, med mindre 
særlige forhold eller overordnede hensyn taler herfor: 

a. Deponeringsanlæg 

b. Anlæg til biologisk behandling af organisk affald 

c. Nedknusningsanlæg (dog ikke mobile anlæg til nedknusning af bygningsaffald i forbindelse med nedrivningsprojekter), sorteringsanlæg, 

omlastestationer og lignende affaldsanlæg. 

 

36.3
Restprodukter, som ikke reguleres ved anden lovgivning, må kun udlægges eller indbygges i bygge- og anlægsarbejder i overensstemmelse med 
retningslinjerne for grundvandsbeskyttelsen. 

 

36.4
Der må ikke udlægges arealer således, at afstanden mellem forureningsfølsom arealanvendelse og nedenstående affaldsbehandlingsanlæg bliver mindre 

end nedenfor anført, med mindre det ved undersøgelser er godtgjort, at der ikke er miljømæssige gener forbundet hermed.  

 

 

Affaldsbehandlingsanlæg Afstandskrav

Deponeringsanlæg  500 meter

Biogasanlæg  500 meter

Større komposteringsanlæg for husholdningsaffald (åbne 
anlæg)

500 meter

Stationære nedknusningsanlæg 500 meter

Redegørelse

Der indsamles husholdningsaffald fra ca. 26.000 husstande og ca. 200 erhverv.
Der indsamles årligt ca. 38.000 ton affald på kommunens genbrugspladser og Vordingborg Kommune får årligt behandlet ca. 53.000 ton affald på 

AffaldPlus anlæg til genanvendelse, forbrænding og deponering.

Den årlige omsætning på affaldsområdet er ca. 56 mio. kr.

 

Behandlingskapacitet
Vordingborg kommune skal sikre, at der er den nødvendige kapacitet til behandling af de affaldsmængder, der fremover vil blive produceret i kommunen. 

Kapaciteten vurderes i samarbejde mellem kommuner og affaldsselskaber. 

 

Placering af affaldsanlæg 

Der findes ikke større affaldsanlæg i Vordingborg Kommune. 

Ved placering af affaldsbehandlingsanlæg er der ofte modstridende interesser, såsom bosætning, grundvandsforhold og naturinteresser. Derfor er der 

Denne Kommuneplan 2013 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune den 19. september 2013. Kommuneplanen kan ses på
www.kommuneplan.vordingborg.dk.
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TILGÆNGELIGHED

Kommunalbestyrelsen har i 2008, vedtaget en handicap-
politik, der har til formål at forbedre tilgængeligheden. Der 
er i forhold til visionerne og mål i handicappolitikken blevet 
udarbejdet og vedtaget en handicappolitisk handleplan med 
konkrete initiativer til forbedring af tilgængeligheden.

Handleplanen udarbejdes i samarbejde med Vordingborg 
Handicapråd. Handleplanen revideres og evalueres mindst 
en gang årligt i samarbejde med Vordingborgs Handicapråd. 
Med handicappolitikken og handleplanen er der påbegyndt 
en fortløbende proces, der fremover vil medføre, at 
tilgængeligheden forbedres i tæt dialog med de berørte 
borgere. 

(Fra Vordingborg Kommunes  “Kommuneplan 2013-2025”)
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BOSÆTNINGSAMBASSADØRER 
De sidste par år har der været en lille tilflytning til Vestmøn 
lokalområde. Mange tilflyttere er børnefamilier, der er flyttet 
fra København til Vestmøn for at komme tættere på naturen, 
få mere ro i hverdagen og for at blive en del af fællesskabet 
på landet. 
Flere af tilflytterne pendler til arbejde i en større by eller er 
selvstændige inden for kreative erhverv som design, kunst og 
arkitektur, hvormed de kan arbejde hjemmefra. De oplever, at 
området har en stærk og meget inspirerende iværksætterkul-
tur, hvor der ikke er langt fra tanke til handling. 

SOCIALE- OG FYSISKE INDSATSER

TILFLYTTERHUSET

Siden maj 2017 har potentielle mønboere kunne låne et 
fuldt møbleret hus i op til tre uger af lokalrådet – Tilflytter-
huset. Møbler og maling er doneret af lokale borgere og 
frivillige. Lokalbefolkningen har selv taget initiativ til denne 
bosætningsindsats, fordi de gerne vil vise interesserede, at 
Vestmøn er et dejligt sted med mange tilbud og et stærkt 
fællesskab. De midlertidige beboere skal kun betale udgifter 
til lys, vand og varme, og beboernes børn kan i perioden gå 
i den lokale folkeskole og/eller børnehave. 

Indsatsen ser foreløbigt ud til at have båret frugt – lokale 
ejendomsmæglere har nemlig svært ved at følge med efter-
spørgslen på boliger på Vestmøn og tilflyttere er meget glade 
for lokalområdet og de mange tilbud, der er her. 
Det er områdefornyelsens ambition at understøtte det store 
arbejde, bosætningsambassadørerne laver samt at udfolde 
de ønsker, tilflyttere har for udviklingen af Damme-Askeby 
som Vestmøns lokalcenter. 

LOKALE FÆLLESSKABER
Mange borgere har nævnt, at der mangler et samlet overblik 
over de aktiviteter, foreninger og tilbud, som byen og det 
resterende Vestmøn indeholder. Der er et utal af hjemmesider, 
Facebooksider, fysiske opslag i brugs og ved mejeriet, som 
kan være svære at orientere sig i. 

En mulighed er at oprette enten Damme-Askeby som by eller 
Vestmøn som landsbyklynge i app’en “Min Landsby”. App’en 
vil kunne fungere som en helt ny, samlende 
informationskanal, som alle borgere kan orientere sig i og 
lave opslag på gratis. 

App’en foreslås finansieret af områdefornyelsens midler, idet 
den vil understøtte sociale og kulturelle aktiviteter samt danne 
grobund for nye fællesskaber i Damme-Askeby såvel som 
Vestmøn. Ydermere vil turister og andre interesserede kunne 
se de mange tilbud og styrker, som området rummer. 

Forskning viser dog desværre, at en stor andel af dem, der 
flytter fra byen og ud på landet, vender tilbage til byen, fordi 
deres forventninger om fx fællesskab ikke blev indfriet. Den 
gode velkomst er derfor sat i system på Vestmøn, hvor lokale 
borgere har meldt sig som bosætningsambassadører, der 
besøger nytilflyttede og byder dem velkommen. 

Tilflytterhuset i Fanefjordgade

Forside på app’en “Min landsby”
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INSPIRATION FRA LANDSBYKLYNGER
Damme-Askeby tilbyder allerede nu en række faciliteter og 
services, som ikke findes i andre landsbyer på Vestmøn, 
herunder folkeskole, plejecenter, bank og dagligvarehandel. 

Med inspiration fra forskning og praksis vedrørende 
landsbyklynger, er det vigtigt, at de tilbud, der udvikles i 
Damme-Askeby ikke konkurrerer med nabolandsbyers tilbud. 
Tværtimod må landsbyerne i højere grad samarbejde og dele 
de nødvendige faciliteter og services og dermed fungere som 
en samlet landsby, da det i dag ofte ikke længere er bære-
dygtigt, at én landsby tilbyder alle de services, byen måske 
førhen tilbød. 

Nabobyen Hårbølle har et meget velfungerende kulturhus, 
som tiltrækker mange mønboer og er et centralt sam-
lingspunkt og mødested. 

Borgerne i Damme-Askeby efterspørger i høj grad et 
mødested for alle generationer, enten i form af en velindrettet 
plads centralt i byen eller et kultur-og/eller forsamlingshus. 
Hvis landsbyerne skal tænkes som to dele af samme enhed, 
er det dog vigtigt, at et mødested/kulturhus i Damme-Askeby 
rummer andre funktioner end Hårbøllehuset. 
Det kunne fx være i form af et samlingssted til unge, et 
kontorfællesskab og/eller en torveplads.  

FONDEN MØNS BYGNINGSFORNYELSE

Fonden Møns Bygningsfornyelse er en erhvervsdrivende og 
almennyttig fond med et formål om at højne bygnings- og 
landskabskulturen i Vordingborg Kommune ved at for-
skønne skæmmende bygninger. Fonden overtog ejerskabet 
af Fanefjord Mejeri i 2014 og har siden arbejdet på at rejse 
ekstern finansiering til en gennemgribende renovering af 
den funktionalistiske, men stærkt nedslidte og forfaldne 
mejeribygning. 

Klintevej 384, eksempel på efterbehandling før nedrivning

Klintevej 384, eksempel på efterbehandling efter nedrivning

LANDSBYPULJE
Som mange andre kommuner i landet, oplever Vordingborg 
Kommune udfordringer med tomme huse, der forfalder i de 
mindre byer og i det åbne land.
Landsbypuljen giver ejendomsejere mulighed for at få tilskud 
til nedrivning, renovering af bevaringsværdige boliger eller 
oprydning af ejendomme i landsbyer med under 3000 
indbyggere. Ydermere kan midlerne nu også benyttes til 
indretning af et offentlige byrum på en grund, hvor en ejen-
dom er blevet revet ned. Puljen er derfor en mulighed for at 
forskønne landdistrikterne for dem, der bor der og samtidigt 
styrke bosætningen i landsbyerne. 

Kommunen har allerede på nuværende tidspunkt opkøbt 
Fanefjordgade 94 med henblik på nedrivning. Det udvider det 
areal, der indgår i områdefornyelsen og giver mulighed for at 
retænke arealet omkring Brugsen. 

Landsbypuljen kan desuden bidrage med op til 100.000 kr. 
til indretning af grunden efter nedrivning, som vil komme alle 
borgere til gode i form af et nyt, offentlige byrum centralt i 
Damme-Askeby. Midler fra landsbypuljen vil således indgå 
som supplement til områdefornyelsens midler og dermed 
understøtte den positive udvikling af området. 

FANEFJORD SPAREKASSES FOND

Fanefjord Sparekasses Fond er en almennyttig fond stiftet 
i 2012 efter salget af Fanefjord Sparekasse til Møns Bank. 
Fonden støtter almennyttige formål på Møn, Bogø og 
Nyord, og er med støtten på 3 mio. kr. den største 
økonomiske bidragsyder til forskønnelsen af Damme- Aske-
by. 
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BORGERINDDRAGELSE

OMÅDEFORNYELSEN
I foråret 2017 gav Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen tilsagn om 
reservation af midler til en områdefornyelse i Damme-Aske-
by. Siden da har det været centralt for Vordingborg Kommune 
at give ordet til borgerne, da de er eksperter på de behov 
og ønsker, der er for udviklingen af deres lokalområde. 
Borgernes viden og engagement er uvurderligt både i forhold 
til selve udformningen af områdefornyelsen og til den senere 
forankring af områdefornyelsens projekter og indsatser. 
Idéfasen til programmets indhold er derfor udviklet i tæt 
samarbejde med lokale borgere, virksomheder og andre 
interessenter, i en dialogisk proces med fysisk udgangspunkt 
i et lokalt og centralt placeret projektkontor. 
Den dialogiske proces mellem kommune, virksomheder og 
borgere vil efter programfasen fortsætte, nye arbejdsgrupper 
blive nedsat med udgangspunkt i delprojekter og en 
bred inddragelse sikret gennem projektlederens fortsatte 
tilstedeværelse lokalt. 

FØLGEGRUPPE MED LOKALE AKTØRER
Efter reservationen af midler til en områdefornyelse i 
Damme-Askeby blev der nedsat en følgegruppe bestående 
af repræsentanter fra centrale, offentlige såvel som private, 
lokale aktører: Vestmøn Lokalråd, Fanefjord Beboerforening, 
Foreningen for Møns Bygningsfornyelse, Fanefjord 
Sparekasses Fond, Plejecenter Fanefjord samt Brugsfore-
ningen. Deres opdrag er, at kvalificere de indkomne idéer og 
bidrage med sparring under hele processen. 

Vordingborg Kommune har stort fokus på inddragelse af borgerne, og 
har derfor udviklet en nærdemokratimodel med 16 lokalråd. Lokalrådene 
består af engagerede borgere, organisationer og erhvervsliv. Modellen 
sikrer dialog og samarbejde mellem politikere, administration og lokalråd.   

KOMMUNIKATION

Information og inddragelse har været prioriteret højt i 
programfasen. Der er blevet informeret bredt i lokalaviser, i 
beboerforeningens nyhedsbrev, med plakatophæng i byen 
og i brugsen samt med opslag på forskellige Facebooksider 
med opfordring til at bidrage med idéer til områdefornyels-
ens indhold via mail eller det lokale projektkontor. Lokalavis-
en Sjællandske har tillige bragt en artikel om projektet med 
en opfordring til at deltage.  
https://sn.dk/Vordingborg/Elsba-vil-hoere-din-mening-om-
fremtiden-for-Damme/artikel/689497
Alle har været velkomne til at bidrage og vil fortsat være 
velkomne, når områdefornyelsen igangsættes. 

DET INDLEDENDE BORGERMØDE
Som startskud til idéfasen til nærværende program, blev 
der inviteret til borgermøde på Fanefjordskolen i september 
2017. I alt deltog ca. 50 personer – alle med stor interesse 
for områdefornyelsen. Der blev dels givet information om 
proces, økonomi og projektets afgrænsning og dels afholdt 
workshops ved fem borde med hver sit tema: Børn og unge, 
turister og besøgende, ældre, erhverv samt stiforbindelser og 
friarealer. Der var en livlig debat ved alle bordene, som resul-
terede i en masse gode idéer og materiale til indarbejdelse i 
programmet for det fremtidige Damme-Askeby.  

LOKALT PROJEKTKONTOR
Vordingborg Kommune har gennem tidligere udviklingspro-
jekter positiv erfaring med lokal tilstedeværelse i pro-
jektområdet. Når planlægningsprocessen ledes fra et lokalt 
projektkontor, skabes der en bedre mulighed for inddragelse 
af borgere og andre interessenter end hvis projektet ledes 
fra afstand. Projektlederen bliver på denne måde lettere 
tilgængelig for borgerne. 

I programmets idéfase har områdefornyelsens projektleder 
derfor fast været i det lokale projektkontor en gang om ugen. 
Nærværende program er derfor udviklet og skrevet i tæt 
samarbejde med lokale borgere. Det forventes endvidere, 
at projektkontoret genåbnes, når programmet er politisk 
behandlet, så kontoret fortsat kan danne ramme om fælles-
skaber, dialog, udvikling og ejerskab for områdefornyelsen.  

VESTMØN LOKALRÅD

Vestmøn Lokalråd har ydet en stor og vigtig indsats under 
opstarten af områdefornyelsen i Damme-Askeby. Dels har 
repræsentanter fra lokalrådet aktivt deltaget i det indledende 
borgerne samt i områdefornyelsens følgegruppe og dels 
har lokalrådet stillet et lokale i Tilflytterhuset til rådighed for 
kommunens projektleder under hele inddragelsesforløbet i 
efteråret 2017. Vestmøn Lokalråd har særligt fokus på em-
nerne bosætning, turisme, handel og erhverv i deres lokale 
udviklingsplan, hvilket forventes understøttet af nærværende 
områdefornyelse. 
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LOKAL IVÆRKSÆTTERÅND

I Damme-Askeby er der en lang tradition for og en udpræget 
vilje til at skabe udvikling og netværk. Her samarbejdes på 
kryds og tværs mellem foreninger, offentlige institutioner, 
lokalråd og erhvervsdrivende om udfordringer, der skal 
løses. 

Der er ikke langt fra idé til handling i Damme-Askeby, hvilket 
blandet andet kan ses på de seneste års mange initiativer til 
forskønnelse af lokalområdet: Maling af mejeriet og tilflyt-
terhuset, etablering af sansehave på en grøn mark i byen, 
anlæg af aktivitetsbane ved plejecenteret og discgolfbane 
i byparken samt indretning af et midlertidigt byrum foran 
mejeriet. Majoriteten af disse initiativer er drevet af frivillige 
ildsjæle med stor erfaring i deltagelse i udviklingsprojekter. 

ARBEJDSGRUPPEN - PLADS TIL ALLE
I perioden september-november 2017 har en lokal 
repræsentativ arbejdsgruppe udviklet idéer og visioner for 
Damme-Askeby som helhed og i særlig grad for arealet 
mellem mejeriet og brugsen samt muligt indhold i mejeriet, 
hvis det bevares. 
Sammen har arbejdsgruppen forsøgt at tilgodese så mange 
borgere – unge som gamle – som muligt i deres anbefalinger 
til Vordingborg Kommunes videre arbejde med område-
fornyelsen og fortsatte inddragelse af borgere og interessent-
er i byen under projektets anlægsfase. Arbejdsgruppen vil 
fortsat være en del af områdefornyelsen, når programmet 
endeligt vedtages.  

Områdefornyelsens overordnede mål og visioner 
• At skabe et attraktivt mødested centralt i forhold til aktiviteter i byen og som 

også er synligt for gennemrejsende
• At sikre bedre og mere trygge forbindelser rundt i byen
• At skabe en ny, fælles identitet i byen, understøttet af grafiske belægninger og 

skiltning i byen
• At understøtte den lokale udviklingsplan og det lokale arbejde for aktivt at skaffe 

flere tilflyttere til byen og medvirke til livs- og bykvalitet, fællesskab og ejerskab 
for de nuværende beboere

• At anvende landsbypuljen som løftestang i en kvalitativ borgerbåren udvikling af 
et landsbyområde med potentiale

• At demonstrere muligheder for genbrug af regnvand

Collage med ideer og foto fra arbejdsgruppens arbejde

Arbejdsgruppen i områdefornyelsens projektkontor
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1880 - i dag
Damme-Askeby er en såkaldt vejby med ca. 700 beboere. 
Byen er centreret omkring den 2,5 km lange Fanefjordgade, 
der er den tidligere amtsvej. 
Oprindeligt bestod byen af to landsbyer Damme og Aske-
by med hver med sin landsbykerne. De er forbundet af et 
tredje led, nemlig oplandsbyens nyere huse. Denne tredeling 
markeres af hvert sit vartegn. I syd ved Damme, af Kokseby 
Mølle - i nord af Askeby Mølle (undermølle), samt midtvejs 
af mejeriet, som udgør vartegnet for oplandsbyen. Området 
omkring mejeriet udgør i dag det fælles centrum for den 
sammenvoksede by. 

Bygningsmæssigt er byen meget forskelligartet og et 
tiltagende forfald er med til at understrege et trist og 
faldefærdigt udtryk. Den bygningsmæssige forskellighed 
vidner dog om en spændende historik.

Gamle uudflyttede gårde fra før udskiftningen i 1800 tallet 
ligger enkelte steder langs Fanefjordgade. 
Da Møn sammen med Lolland og Falster havde sin 
storhedstid for sukkerroeproduktion var området velstående 
og en række smukke klassiske murermestervillaer vidner om 
denne tidsepoke. 
Fra den tid er også i 1893 opført den markante funkisbygn-
ing, der tidligere husede Fanefjord Andelsmejeri.
Langs Fanefjordgade ligger en lang række mindre huse, der 
tidligere har været arbejderboliger til Marienborg Gods.

Den bygningsmæssige udviklingshistorie fortælles i 
dette kulturmiljø og Damme-Akseby er da også listet i 
Møn Kulturarvsatlas, 2006 som et af de 25 værdifulde 
kulturmiljøer på Møn. Et kulturmiljø er defineret som et 
geografisk afgrænset område, som ved sin fremtræden 
afspejler væsentlige træk i den samfundsmæssige udvikling 
indenfor natur, landskab, kulturhistorie og arkitektur. 

Den meget synlige kulturhistorie kan været et vigtigt aktiv for 
at skabe ejerskab til området og gør det nemt, at formidle 
historien om udviklingen fra landbrugs- til industrisamfund 
og frem til et nutidigt videnssamfund med mikroproducenter. 

De to oprindelige landsbyer har forskellige karakterer. 
Damme er den tætte landsby med slynget gade og gadekær 
samt landsbygadehuse omkring Hjørnet - foruden lave 
længer i Klemmen og her og der store bygninger som 
plejehjemmet, saftstationen og teaterbygningen. Kroen ligger 
lidt for sig selv, på vej ud af byen, hvor der også er udsigt til 
møllen og Fanefjord Kirke langt ude i sydvest. Den nordlige 

DAMME-ASKEBYS HISTORIE

Damme og Askeby var to særskilte landsbyer i sidste halvdel af 1800tallet. 
Damme strakte sig på dette tidspunkt mod syd, via Kokseby til Vollerup, 
og mod nord, Tostenæs. Andelstidens bygninger, mejeriet og brugsen, og 
den efterfølgende oplandsby var endnu ikke blevet bindeleddet mellem 
Damme og Askeby. 
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del af Damme ligger på den anden side af Fanefjordgade og 
er et lavere liggende område med snoet landsbygade mellem 
lave huse. Længst i nord ligger nogle velbevarede gårde, og 
kig til markerne. 

Askeby er mere åben med en landlig karakter og flere store 
gårde og landsbyhuse langs vejen. Her er ligeledes gadekær 
og kig til Præstebjerg, en såkaldt hatbakke. Oplandsbyens 
huse indgår også i kulturmiljøets bærende værdier. Langs 
Fanefjordgade ligger villaer med store butiksruder, bygninger 
fra andels- og foreningstiden i det 20. århundredes begyn-
delse, fx brugs og mejeri, samt småindustri og værksteder. 

Uden på gadebebyggelsen kommer et yngre lag, som 
rummer nyere institutioner og bebyggelse fra 1960’erne 
med bank, skole, boldbaner og parcelhuse. Ved sideveje 
til Fanefjordgade og mellem husene kigger man gennem 
lagene.

Gadeforløbets svungne og forgrenede karakter gen-
nem Damme-Askeby står i stærk kontrast til den strin-
gente, øst-vestgående omfartsvej, Grønsundvej, som 
Damme-Askeby ligger højt over i det kuperede landskab. Når 
man færdes på Fanefjordgade - i hele dens udstrækning - ses 
og mærkes det, at gaden ligger højt i et skrånende landskab, 
som falder ned mod alle retninger. Måske mest storladent 
ned mod Fanefjord med kirken.

Damme/Askeby undergik i løbet af 1950’erne den samme 
forvandling som mange andre landsbyer. Antallet af land-
mænd faldt, som følge af en sammenlægning af landbrug 
til større enheder og tilknytningen til landsbyen fortonede 
sig. De få men større produktionsenheder  gav også et fald 
i antallet af udbydere indenfor andre erhverv. Butikker og 
værksteder i landsbyen blev nedlagt, men bygningerne blev 
stående. Enkelte servicefag formåede at tilpasse sig - som fx 
sparekassen og autoværkstedet, der tidligere husede smedi-
en. I 60’erne var der en kort opblomstring, hvor området var 
kunstnerkoloni for københavnske flippere. I dag er ca. 50% af 
befolkningen tilflyttere. 

I dag er bybilledet præget af 70’ernes omstillinger og luk-
ninger. Butiksvinduerne og de mindre småerhverv fremstår 
stadig som spor over en tid, uden at der er sket en udvikling 
og tilpasning af bygningsmassen til mere nutidige behov. 
Derimod er en række institutioner bag hovedgaden som 
skolen, plejecentret og børnehaven etableret. Også parcel-
husudstykninger og byparken er kommet til. Byplanmæssigt 
fremstår både bygninger og grønne områder overbevisende, 
men mangler en sammenhængskraft til hovedaksen gennem 
byen . 

Strædet, Klemmen, mødes med landsbygaden, og en lille pladsdannelse 
opstår i Ykrydset. Det afskårne hjørne på bygningen overfor korresponder-
er fint til den lille rumdannelse.

Damme engang i 1930'erne. Husene ligger tæt på vejen, uden forhaver, 
langs den snoede landsbygade, der endnu ikke er asfalteret.

Området ved brugsen og mejeriet opleves som Fanefjordgades "centrum" 
og markeres flot af skorstenen. Mejeriet benyttes ikke idag, da dens stand 
er meget dårlig. Den forsømte bygning præger helhedsoplevelsen af 
stedet.
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VÆRDIANALYSE

Damme-Askeby er i dag rammen om en række offentlige og 
private servicefunktioner, der er nødvendige for at opretholde 
et stærkt bymiljø, der tiltrækker og fastholder indbyggerne.

Det er essentielt for Damme-Askebys centrale placering som 
oplandssby på Vestmøn, at den centralisering, der typisk 
sker i landkommunerne af de private- og offentlige ser-
vicefunktioner ikke vil kendetegne byens udvikling. Med en 
beliggenhed 30 km fra Vordingborg og 11 km fra Stege, hvor 
der er et righoldigt servicetilbud kræver det en bevidsthed at 
fastholde og udvikle servicefunktionerne i Damme-Askeby 
i kombination med de værdisæt, der skal kendetegne byen 
fx. nærhed til naturen, et stærkt foreningsliv og alternative 
arbejdsforhold.

Institutioner og interessepunkter

En fortsat fastholdelse og udvikling af befolkningen afhænger 
stærkt af de servicetilbud, der findes i byen særligt hvad 
angår skole, daginstitutioner og indkøbsmuligheder. 

Erfaringen viser, at landsbyer som Damme-Askeby, der fun-
gerer som centerbyer med et righoldigt service- og kulturtil-
bud har en positiv afsmittende effekt på de mindre landsbyer 
og områder i nærhed af centerbyen. En positiv udvikling 
er derfor til gavn for hele Vestmøn. Gennem den fysiske 
planlægning og byudvikling sikres bevarelsen af de offentlige 
institutioner og en ramme der skaber attraktive muligheder 
for private servicefunktioner. 

I Damme-Askeby findes offentlige services i form af plejecenter, ældreboliger, daginstitution 
og folkeskole. Af privat service findes brugs, frisør, bank, kro og autoværksted. Byen rummer 
desuden en del kulturelle institutioner: Kunsthal 44 Møen, et smykkemuseum og et meget 
aktivt foreningsliv. 
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Grønne træk og stiforbindelser

DEMOGRAFI

Vestmøn lokalområde har samlet set haft, og forventes 
fortsat at have, en befolkningstilbagegang. Denne udvikling 
hænger sammen med en stærk stigning i antallet af ældre 
og et fald i antallet af erhvervsaktive og skolebørn i området 
generelt. Dog har Damme-Askeby de seneste år haft en 
stagnerende befolkningsudvikling, hvilket især skyldes en 
stigning i antallet af tilflyttere til byen, der med sine mange 
servicefunktioner og tilbud fungerer som lokalcenter på 
Vestmøn. Mange flytter desuden til byen grundet velfunger-
ende privatskoler og nærhed til natur. 

Der er to overvejende retninger med meget forskellig karakter 
i Damme-Askeby. De rummer både konflikter og en række 
kvaliteteter.

Den øst-vestgående retning er den gamle brede amtsvej, 
der rummer cykel- og vandreruternes forbindelse igennem 
Damme-Askeby. En mere markant entré til byen og en 
centrering omkring hovedstrøget med mere karakterfulde 
elementer vil højne både bybilledet og oplevelsen.

Den nord-sydgående retning er en stærk forbindelse fra ple-
jecentret og ned mod byparken. Den er i dag overset og uden 
et klart mål. En mere sammenhængende forbindelse og en 
klar markering af et centrum i byen, der naturligt leder ned til 
det meget smukke naturområde bag skole og daginstitutioner 
kan med fordel etableres. 

Digerne, der vidner om udflytningen og tiden, hvor Møn var 
domineret af landbrugsejendomme, er i dag ikke synliggjort. 
En synliggørelse af dette kulturarvspor skaber også en stærk-
ere relation til byens tilbageværende landbrug, der ikke var en 
del af udflytningen.  
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Damme-Askeby er en vejby, hvor husene er centreret 
omkring Fanefjordgade. Det 2,5 km lange gadeforløb udgør 
byens centrale akse. En enkelt byggetomt præger vejforløbet, 
men ellers står husene fra en svunden tid og vidner om de 
forskellige tidsepokers betingelser. 

Bygningsmassen er afgørende for den bymæssige karakter. 
Nedrives bygningerne udviskes forskellen mellem land og by 
og byen vil miste sin egenart.
Det giver derfor god mening, at en fremtidig tilgang 
til udviklingen har Fanefjordgade, som strategisk 
omdrejningspunkt, hvor den fremtidige udvikling skal finde 
sted og hvor tiltagene er med til at give byen en mere 
markant karakter. 

Bygningsstruktur og nedslagspunkter

Nedslagspunkter vil forstærke og samle udtrykket og bidrage 
til byens egenart. De  bidrager på forskellig vis med en række 
rumlige kvaliteter i gademiljøet og vil også skabe pauser i 
byrummet og bidrage med andre aktiviteter. 
Nedslagspunkterne kan bidrage til en forbedret infrastruktur 
med øget trafiksikkerhed og kobling mellem delområderne. 

Det vil tilgodese både de lokale og de mange turister, der 
passerer og tager ophold i byen. 
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POTENTIALER

1. Markere bygrænsen
2. Bedre miljø omkring busstop/p-plads
3. Understrege kontakten til parken bag plejehjemmet
4. Udnytte grunden ved den nedrevne inspektørbolig foran 

skolen til adgang til byparken
5. Udnytte adgangen til byparken gennem børnehavens 

p-plads
6. Markere Marguriteruten og Camønoens ankomststeder
7. LAR løsninger som en integreret bæredygtig løsning i 

bymiljøet
8. Styrke forbindelsen mellem naturen og byen, så den 

omgivende natur opleves som en integreret del af byens 
karakter

Udfordringer og potentialer

UDFORDRINGER

1. Sporadiske fortove, cykler sammen med 
landbrugsmaskiner og busser samt trafik i høj fart

2. Huller i husrækken og skiftende kvalitet i forhaverne
3. Det Gamle Mejeri (byens vartegn) står og forfalder
4. Tom parkeringsplads ved busstop
5. Inspektørbolig revet ned 
6. Tvangsauktioner og forfald/nedrivning udvisker overgang 

mellem by og land
7. Manglende strategi for udvikling
8. Bypark bruges ikke aktivt  



24

OPSUMMERING

• De “grønne” ruters (Camønoen og Marguriteruten) ad-
gang til byen skal understreges og strammes op.

• Adgangsvejene til byparken skal understreges og 
strammes op.

• Vigtige funktioner/bygninger skal sammenbindes og 
deres indbyrdes forbindelse med hinanden skal sikres for 
fodgængere.

• Plads foran mejeriet skal underbygge byens identitet og 
kulturarv.

• Adgang til og fra Brugsen skal sikres og grunden ved 
siden af skal udnyttes.

• Offentlige arealer synliggøres og gøres mere attraktive.

• Bedre sammenkædning og sammenhængskraft mellem 
byens attraktive områder og funktioner. 

• Bedre rammer for byens aktive foreningsliv og mange 
lokale ildsjæle, der bl.a. rummer en række lokale produ-
center

• Synliggøre og implementere en bæredygtig udvikling
• Bevare bygningsernes forskellighed som en understreg-

ning af byens historik.
• Forbedre det nedslidte og utidssvarende gadebillede

Det gamle mejeri

Offentligt toliet

Parcelhusudstykning

Frisør

Brugsen

Plejehjem

Børnehave

Bypark

Skole og idrætshal

Pizzaria
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MetodeKonklusion
1. Understrege byens afgrænsning til landskabet
2. Styrke de grønne forbindelser og adgangsveje mellem 

byens forskellige institutioner og vigtigste funktioner
3. Differentiere fodgængere, cyklister og motoriserede 

køretøjer på Fanefjordgade
4. Styrke byens identitet som kulturarvmiljø
5. Løfte den landskabsarkitektoniske kvalitet i enkelte 

“nedslag”, for at løfte det generelle udtryk
6. Styrke de rumlige kvaliteter i gademiljøet
7. Styrke den bymæssige karakter også i begrønningen af 

byrummet. Der skal være markant forskel til det åbne 
land og det urbane byrum

1. Etablere et landskabselement, der kan understrege 
overgangen mellem det åbne landskab og byen

2. Understrege forskellige stisystemer og deres forbindelse 
med hinanden med grønne tiltag, herunder  inddrage 
byparken og adgangen til denne

3. Tydeliggøre hierakiet mellem de forskellige trafikanter 
ved hjælp af belægningsskift, hvilket også skal hjælpe 
med til at nedsætte hastigheden i Fanefjordgade

4. Skabe en central plads, der kan understrege byens 
identitet samtidig med at være omdrejningspunkt for 
byens aktiviteter. Et samlingspunkt for byens borgere, de 
kan være stolte af. Her skal også stå en infostander, der 
kan fortælle turisterne om Damme-Askebys historie og 
status som kulturarvmiljø

5. Etablere en karakteristisk belægning, der sammenbinder 
byen og tydeliggør dens begyndelse, midtpunkt og 
afslutning

6. Finde “perlerne” og give dem “plads” i gadebilledet

Eksempel på 2 minus 1 vej, Gl. Lejre
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FORSLAG

Projektafgrænsning og prioriterede indsatser

Opgaven lød på at udarbejde et skitseprojekt med særligt 
fokus på området mellem det gamle mejeri og Dagli’ 
Brugsen. 
For at imødekomme de mange behov og ønsker giver det 
dog god mening også at inddrage det grønne areal bag 
det gamle mejeri samt det tomme areal, der opstår ved 
siden af Dagli’ Brugsen, når det af kommunen opkøbte hus 
nedrives. Dette fokusområde bearbejdes særligt intenst, 
men for at sammenbinde arealet med resten af byen, er der 
også fokuseret på udvalgte nedslagsområder. Her arbejdes 
for eksempel med idéer til belægningsskift, principper, der 
sagtens kan videreudvikles og inspirere til flere tiltag langs 
Fanefjordgade.
Forslaget er blevet til på baggrund af de indsamlede ønsk-
er og forslag, der er fremkommet dels ved det indledende 
borgermøde samt ved arbejdsgruppens omfattende arbejde.
I de indsamlede materiale, er der bla. ønske om en plads på 
arealet mellem det gamle mejeri og Brugsen, der kan tilgo-
dese alle generationer. Hastigheden på Fanefjordgade skal 
nedsættes og de forskellige trafikanter bløde som hårde skal 

differentieres, så det bliver mere sikkert at færdes.
Pladsen foran mejeriets bygning bliver det centrale byrum i 
Damme-Askeby. Et centralt område i byen og et område, der 
også i dag og fremadrettet rummer mange funktioner. Den 
tværgående akse styrkes med stiforbindelse til plejecentret, 
en mindre pladsdannelse ved Brugsens vestlige side og 
åbningen i Mejeribygningen, der leder ned mod parken og 
børneinstitutionen. Det vil give en større udstrækning af de 
i forvejen begrænsede antal m² og skabe en bedre synergi 
imellem områdets forskellige aktiviteter og funktioner. Plad-
sen og dermed vejbanen er hævet, så hastigheden naturligt 
nedsættes.

Gennembrydningen af Mejeribygningen har til formål at ska-
be en større åbenhed og bedre interaktion mellem pladsen og 
de omkringliggende bygningers funktioner. Mejeribygningen 
kan fremadrettet rumme koldhal med salg af lokale fødevarer, 
kontorfællesskaber og fælles mødefaciliteter mv. Færdsel 
igennem bygningen vil åbne op for det liv, der kan foregå på 
pladsen og fjerner den gående trafik fra Præstebjergvej, som 
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Forslag til plads foran Det Gamle Mejeri

i dag er et vanskeligt tilgængeligt i område. Arkaden igennem 
Mejeriet har samme belægningsmateriale som resten af plad-
sen og leder naturligt ned til aktivitetsområdet ved søen. Det 
vil også sætte mere fokus på dette område. 

Området omkring Brugsen forbedres. Forretningen er et 
centralt omdrejningspunkt i byen og vigtig i turismesam-
menhæng. En forskønnelse af indgangsområdet, der er en 
integreret del af pladsdannelsen med mulighed for ophold og 
en trafikal løsning, der er mere overskuelig og giver større 
sikkerhed for den gående trafik har haft høj prioritet. Der er 
betydeligt flere parkeringspladser ved forretningen end i dag 
og en mere entydig kørevej.
Der er en række andre ønsker fx. shelter og bålplads, der er 
svære at implementere i en bymæssig struktur, men de kan 
sagtens indarbejdes i de omkringliggende grønne områder. 
Pladsen mellem det gamle mejeri og Dagli’ Brugsen er en 
central plads i Damme-Askeby, det er faktisk byens “hjerte”.

Det ca. 2.200 m2 afgrænsede byrum, der kaldes: 
“Generationernes Plads” er nu samlingspunkt for byens 
borgere, gamle som unge. Her kan man sidde på en bænk på 
kanten af de hævede bede og hvile benene i ly for trafikken, 
mens betragter bylivet, der udspiller sig på og omkring 
pladsen. Man kan følge med i årstidernes skiften og farverne 
der ændrer sig i bedene i løbet af året, og man kan fornemme 
vandets rislen, når vandrenden fyldes med vand fra mejeriets 
tag og pladsens belægninger, hvorefter det løber hen til 
regnbedet i pladsens sydvestlige hjørne og/eller i en rende 
gennem mejeriets arkade. Klimatilpasningsningsprojektet 
bliver en del af byfornyelsen i Damme-Askeby og et 
pilotprojekt for lokal afledning af regnvand i kommunen.

Cyklister kan tage sig en velfortjent pause fra Berlin-
København-ruten og parkere cyklen foran Det Gamle Mejeri, 
der huser stadepladser fra egnens forskellige produktioner. 
Man kan også købe sig en kop kaffe ved kaffescooteren, 
der ofte  parkerer i pladsen nordøstlige hjørne, lige ved 
busstoppestedet. Mens man drikker sin kaffe, kan man 
orientere sig om alle de aktiviteter, der foregår i området, på 
infostanderen i pladsens sydøstlige hjørne.

Mejeriet, bliver i forslaget en port til baghaven. Det er vigtigt 
at fremhæve, at mejeriets skæbne endnu ikke er afklaret og 
at der er divergerende holdninger til bevarelse vs. nedrivning. 
Forslaget skal derfor ses som et kompromis mellem de to 
holdninger. I sidebygningerne kunne man fx forestille sig 

overnatningsmuligheder og et kontorfællesskab.

Når man har fået opfyldt sine behov ved kaffescooteren 
eller stadepladserne i mejeriet, kan man følge striberne i 
belægningen gennem bygningen ud til det grønne areal bag 
mejeriet, hvor der er rum til mere pladskrævende aktiviteter. 
Her er asfaltbakker med striber, hvor børnene scater eller 
cykler. Ofte er der musik på friluftsscenen og her kan 
børnene også boltre sig i de grønne bakker eller hoppe i 
trampolinerne, mens mor og far hører musik.

Har man behov for at handle, i stedet for at besøge parken i 
“baghaven”, er afstanden kort til indgangen Dagli’ Brugsen. 
Her møder man sine naboer eller en flok turister, der har 
slået sig ned på bænkene ved cykelparkeringen på Brugsens 
vestlige side.
Adgangen til Brugsens indgang hænger naturligt sammen 
med pladsen, idet den samme belægning dækker hele 
arealet. Det er også trygt at færdes over Fanefjordgade, dels 
pga. de tværgående bånd, der danner et sammenhængende 
hele for alle trafikanter - et sharing space, men også fordi 
pladsen er hævet, man kører op på pladsen, og det tvinger 
trafikken til at sætte farten ned. 

En indsnævring af vognbanen som en 2 minus 1 vej 
understreger de trafikale hensyn. Cyklister og bilister 
deler kørebanen, men de brede striber, der adskiller de to 
kørebaner, giver cyklisterne et tryggere liv, da bilisterne har 
pligt til at holde tilbage, når der kommer modkørende trafik. 
Fodgængere går på den samme belægning, men med en 
synlig adskillelse af gående og kørende trafik. På pladsen 
ledes fodgængeren ind på pladsen i stedet for rundt om 
hjørnet ud mod trafikken. Det er således cyklisterne og 
fodgængerne, der ligger højest i færdselshierakiet.

Har man ikke lyst til at handle, kan man i stedet slentre videre 
over til pladsens nordøstlige hjørne, hvor den lille plads øst 
for Dagli’ Brugsen markerer indgangen til en lille sti, der løber 
via et bed bag den nye parkering, helt op til Plejecentret. 
Parkeringen understreger Brugsens nye, brede indkørsel, der 
gør det let for Brugsens leverandører at køre ind med varer.

Også om aftenen fremstår pladsen som et 
sammenhængende tæppe, hvor lyssætning vil skabe rammer 
for ophold og færdsel over og på tværs af pladsen under 
hensyntagen til rammerne for Darksky - Møn.
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VISUALISERING AF PLADSEN



31



32

Plads 1:300
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“Baghaven” 1:750
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“Alléen” 1:4000

“BAGHAVEN”
Den lille park bagved mejeriet har fået plads til småbakker 
både i asfalt og græs. Asfaltområdet er tiltænkt scatere, 
løbehjul, cykler mv. 
Småbakkerne i græs er til leg i alle aldre. Stisystemet snoer 
sig rundt om bakkerne, og den handicapvenlige sti har også 
her fået forbindelse til både byparken og pladsen foran me-
jeriet. Imellem bakkerne er der trampoliner i flere størrelser 
og op ad mejeriets sydvendte mur er der blevet plads til en 
lille friluftsscene med solsejl samt klatrevæg på den anden 
gavl. 

Det grønne område har direkte kontakt til den lille eksisteren-
de sø. Vejstrækningen mellem børnehaven og “Baghaven” er 
markeret med en overflade, der tydeliggør overfor bilisterne 
at hastigheden skal sættes ned. 

“ALLÉEN”
For at understrege byens centrum etableres en allé på den 
sidste del af strækning frem til pladsen, både mod øst og mof 
vest. 

Alléen er med til at indikere, dels at farten skal sættes ned og 
dels (især for turister) at man nærmer sig noget interessant. 
I alt er der sat ca. 80 træer, og det kunne for eksempel være 
Seljerøn, -byens varemærke.

Busstop

Busstop

Fra plejehjemmet og ned langs Brugsens parkering løber 
en befæstet sti. Stien har kontakt til Byparken via pladsen, 
gennem mejeriet og videre gennem “Baghaven”.
Den befæstede sti støder til Byparken syd for børnehavens 
areal.
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Snit 1:200

SNIT A-A
På snittet ses småbakkerne i “Baghaven” og bænkene 
i parken. Der er masser af plads til leg og ophold under 
trækronerne. På den anden side af mejeriet ses den nye 
plads med cykelparkering og højbede med siddekanter. 

På kanten af højbedene er der plads til bænke og man kan 
også ane vandrenden, der løber hen til bedet mod vest. 
På kørearealet ses hvordan bløde og hårde trafikanter deles 
om pladsen uden problemer. Snittet strækker sig helt over til 
Tilflytterhuset.
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SNIT B-B
På dette snit ses igen småbakkerne i “Baghaven” og 
forbindelsen ned til søen. Friluftsscenen spottes i bag-
grunden og det er tydeligt at se, hvor frodigt arealet bliver 
med de nye træer sammen med de eksisterende. 

På mejeriets anden gavl er der blevet plads til en klatrevæg. 
Ud mod vejen ses kørebanen og overgangen til børnehaven. 
På fortovet  er der nu plads i venstre side til at gå trygt og 
sikkert, -også med mange børn.
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Nedslag: Børnehaven 1:500

BØRNEHAVEN
I området syd for børnehaven er der plads til et legeområde 
med småbakker i græsset, legeplads samt bålsted mv.

Ved at gentage temaet med bakkerne skabes der en sam-
menhæng med “Baghaven” og denne bindes naturligt sam-
men med Byparken.

Den befæstede sti går igen og har forbindelse helt op til 
plejehjemmet.

Striberne i græsset løber hen over asfalten på børnehavens 
parkeringsplads og videre over vejen til “Baghaven”.

Befæstet sti med 
forbindelse til Byparken

Småbakker

Område med plads til 
bålsted, legeplads og 
tydeliggørelse af adgang til 
Byparken

Striber i belægningen

Striber i græs

Taktil belægning, der 
indikerer at farten skal 
sættes ned

Eksisterende P-pladser

Nye træer

Eksisterende træer

De tværgående striber markerer overfor den kørende trafik, at 
hastigheden skal sættes ned. 

De organisk formede striber kan være farvet termoplast og 
de lige striber på selve vejen kan af en tekstur, der adskiller 
sig fra asfalten.

I græsset kan striberne f. eks. markeret i sten eller med bånd 
af små hække af stedsegrønne buske eller stauder. Det kan 
også bare være et klippet spor i græsset eller noget helt 
andet.
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Nedslag: Pladsen foran skolen 1:500

Handicapvenlig sti med 
forbindelse til Byparken

Sti med forbindelse til 
Byparken

Bænk

Småbakker

Bænk

Græs

Ny belægning
Striber i belægningen

P-pladser

Eksisterende
træ

Eksisterende
trærækker

Taktil belægning, der 
indikerer at farten skal 
sættes ned

Nye træer

PLADSEN FORAN SKOLEN
Her er der blevet plads til en lille “park” foran skolen. 
Striberne i græsset/belægningen understreger forbindelsen til 
den bagvedliggende bypark.

I den lille park kan man sidde på en bænk i frokostpausen 
eller brænde “krudt” af på småbakkerne. Belægningsskiftet 
tydeliggør områdets “kiss and ride” funktion. 

De tre små stier, der løber gennem parken, samler sig i en 
enkelt sti med handicapvenlig overflade, der løber videre ind 
i Byparken.

På vejstrækningen nord for parken er der også etableret 
tværgående striber, der markerer overfor den kørende trafik, 
at hastigheden skal sættes ned. 
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Nedslag: Marguriteruten 1:500

Nedslag: Gadekærret”1:500

Nedslag: Byport 1:500

BYPORT

BYPORT
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NEDSLAG
På vejstrækningen ved gadekærret, ved Marguriterutens 
indgang til byen og ved byporten mod vest, er der etableret 
tværgående striber i belægningen, der markerer overfor den 
kørende trafik, at hastigheden skal sættes ned. De tvægående 
striber danner også et sammenhængende koncept med 
pladsen foran Mejeriet.

Indgangen til byen kan for eksempel markeres med standere, 
som vist på fotoet, så det tydeliggøres, at her kører man 
ind i et bebygget område, hvor der færdes fodgængere og 
cyklister mv. Eksempel på markering af ankomst til landsby
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BUDGETOVERSLAG

Økonomi

Overslagssummen for entreprisen fordeler sig på følgende måde:

Overslag Nedslag
Nedslag 1 Pladsen med baghave 3.864.470 kr.

Nedslag 2 Børnehaven 218.600 kr.

Nedslag 3 Den lille park 971.810 kr.

Nedslag 4 Marguriteruten 291.000 kr.

Nedslag 5 Byporten 53.000 kr.

Nedslag 6 Gadekærret 400.000 kr.

Nedslag 7 Alléen 770.000 kr.

Sum Nedslag 1-7 ex. moms 6.568.880 kr.

Overslaget angiver den optimale løsning for et samlet projekt for hele byen og forudsætter en fortsat søgning af midler under 
projektperioden og/eller en tilpasning af projektet, når dette skal detailplanlægges.
De midler, der er til rådighed foreslås anvendt i prioriteret rækkefølge på de enkelte nedslag.

BEMÆRK:  Bygningsforhold indgår ikke i anlægsbudgettet.
  Bedene omkring Brugsen indgår i den samlede anlægsøkonomi for Pladsen

Samlet budget for områdefornyelsen
Anlæg
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 456.534 kr.
Vordingborg Kommune 913.070 kr.
Fanefjord Sparekasses Fond (3.000.000 kr. efter momsrefusion på 17,5 %) 2.475.000 kr.
Landsbypulje, efterbehandling af Fanefjordgade 94 100.000 kr.
Underværker (Realdania), øremærket til mejeriet 800.000 kr.
Samlet budget for anlæg inkl. Underværker 4.744.604 kr.
Samlet budget for anlæg ekskl. Underværker 3.944.604 kr.

Afledte projekter uden anlæg
Sammen i bevægelse 250.000 kr.
Den samskabende landsby 440.000 kr.
Samlet budget 690.000 kr.

Investeringer i området i alt ex. moms 5.434.604 kr.

Der er i alt afsat ca. 5,5 mio. kr. (heraf ca. 4 mio. kr. til anlæg af byrum) til forskønnelsen af 
Damme-Askeby. Midlerne er fordelt på følgende måde: 
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Fanefjord Sparekasses Fond har bidraget med 3 mio. kr. til 
forskønnelse af området mellem brugsen og mejeriet. Indsat-
sen handler om at skabe et fælles, offentligt byrum centralt i 
Damme-Askeby i tæt samarbejde med områdefornyelsen. 
 
Ejerne af mejeriet, Fonden Møns Bygningsfornyelse, har af 
Realdanias program Underværker fået bevilliget 800.000 
kr. til en forundersøgelse af mejeriets tilstand, renovering af 
det centrale rum i bygningen og istandsættelse af resten af 
bygningen til midlertidig anvendelse. 

Vestmøn Lokalråd har søgt landdistriktspuljen til projektet 
Den samskabende landsby Damme-Askeby – udviklings-
model for den moderne landsby. Lokalrådet har her søgt om 
440.000 kr. til udvikling af en udviklingsstrategi, en konkret 
handleplan og organisation til implementering og drift af 
udviklingstiltag som forankres bredt lokalt. Projektet har i 
december 2017 fået tilsagn og igangsættes i januar 2018.

Vordingborg Kommune har søgt Trafik-, Bygge- og Boligsty-
relsens forsøgspulje 2017 om 600.000 kr. til organisering 
af den førnævnte samskabende landsby. Idéen er her at 
udvikle et landsbyforum – et forpligtende partnerskab – med 
et fælles sprog og en fælles forståelse af landsbyens ud-

Investeringsredegørelse

fordringer og potentialer blandt landsbyens mange parter 
samt at udvikle fælles redskaber og metoder til den fremti-
dige udvikling af Damme-Askeby. Ansøgningen er desværre 
ikke blevet imødekommet.

Projektet Sammen i Bevægelse vil også bidrage til område-
fornyelsen i Damme-Askeby. Projektet omhandler ældres 
brug af byens rum og er støttet med 250.000 kr. fra fonden 
Ensomme Gamles Værn. Projektet understøtter udviklingen 
i Damme-Askeby gennem et case study, hvor byrumsæn-
dringer udvikles fra et aldersmangfoldigt perspektiv. Målet er 
ikke en by for de ældre men en rummelig by, der kan favne 
mennesker i alle aldre og alle grader af kapabilitet, herunder 
også de svageste. Projektet udarbejdes af tegnestuen Studio 
Fountainhead og indledes af en række undersøgelser og 
workshops med ældre, der bygger videre på områdefornyels-
ens eksisterende analyser og netværk.

I skrivende stund er der således planlagt aktiviteter for knap 
5,5 mio. kr. i projektområdet. Disse suppleres, som tidligere 
nævnt, af kommunens andre indsatser i form af bygnings- 
og landsbyfornyelse til renovering og evt. nedrivning af 
bygninger samt efterbehandling af grunde efter nedrivning. 
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