
Svar til Mogens Hallenberg angående spørgsmål til forslag til lokalplan 100-64 for bryggeriet i 

Faxe 

Faxe Kommune har modtaget i alt 4 skitseforslag vedrørende Bryggeriets udbygningsønsker. De 3 skitser, 

som du nævner, er alle fra sommeren 2017. 

Udformningen og placeringen af højlageret er meget forskellig på de 4 skitseforslag. 

Faxe Kommune har løbende givet overordnet respons på skitseforslagene efterhånden som kommunen har 

modtaget dem.  

Men det er oplagt at Faxe Kommune først for alvor dykker ned i sagen da kommunen har modtaget det 

endelige projektønske fra bryggeriet og byrådet har godkendt, at der kan arbejdes videre med sagen. 

Faxe Kommune har efterfølgende gennemført en idefase og har fået udarbejdet en miljøvurdering af 

planerne. Både idefase og miljøvurdering kan potentielt betyde ændringer af projektet. 

I denne sag har idefasen betydet:  

- en justering af det oprindeligt foreslåede skrå højdegrænseplan (højdegrænseplanet er blevet sænket) 

- at planen nu åbner mulighed for en op til 7 m høj jordvold mod boligerne langs Frederiksmindevej. 

Der er på baggrund af idéfasen og en indledende screening af projektønsket udarbejdet en miljøvurdering 

af blandt andet støj, trafik, vindforhold og landskabelig påvirkning.  

Miljørapporten konkluderer, at der vil være en væsentlig visuel og landskabelig påvirkning af omgivelserne, 

men at de miljømæssige konsekvenser i form af vindkomfort og støj vil kunne håndteres på bryggeriets 

egen grund og gennem den miljøgodkendelse, som bryggeriet efterfølgende skal ansøge om.  

Planerne for bryggeriet er nu 8. ugers offentlig høring og det er fortsat muligt, at påvirke planlægningen og 

byrådets beslutning. Frist for indsendelse af høringssvar er den 1. marts. 

Den 30. januar holder Faxe Kommune borgermøde om planerne på Faxe Vandrehjem. Mødet foregår fra kl. 

19-20 og alle interesserede er velkomne til at deltage. 

På mødet vil Faxe Kommune fremlægge planerne og der vil efterfølgende være lejlighed til at stille 

spørgsmål. 

På borgermødet vil Royal Unibrew give en uddybende forklaring på hvorfor placeringen ved Vinkelvej blev 

opgivet til fordel for placeringen nord for Frederiksmindevej. 

Dine spørgsmål i øvrigt vil indgå og blive besvaret i den hvidbog der bliver udarbejdet i forbindelse med 

byrådets endelige behandling af planerne for bryggeriet i Faxe. 

 

30. januar 2018  Borgermøde på Faxe Vandrehjem fra kl 19 -21 

1. marts 2018  Frist for indsigelser 1. marts  



  



Faxe Kommune har modtaget i alt 4 skitseudkast fra Royal Unibrev 

 
8. juni 2015  (40 m højt lager) 
 
 

 
23. juni 2017  (40 m højt lager) 



 

 
27. juni 2017  (27,5 m højt lager) 
 
 

 
14. juli 2017  (40 m højt lager) 



Tegningerne viser som følger: 

8. juni 2015  ca. 200 m langt og 40 m højt lager mod Odinsvej og Frederiksmindevej 

23. juni 2017 ca. 150 m langt og 40 m højt lager ved Vinkelvej/Faxe Alle 

27. juni 2017 ca. 100 m lang og 27,5 m højtlager mod Frederiksmindevej 

14. juli 2017 ca. 100 m lang og 40 m højtlager mod Frederiksmindevej 


