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Lov om planlægning
Lov om planlægning samler alle reglerne om fysisk planlægning. Lokalplanen er udar-
bejdet i henhold til lovbekendtgørelse (LBK) nr. 1529 af 23. november 2015.

Kommuneplan
Kommuneplanen er en plan for hele kommunens udvikling. Planen er desuden en 
oversigt over, hvor der fremover skal være boliger, erhverv, grønne områder, veje 
osv. I kommuneplanens rammedel fastlægges det overordnede indhold for lokal- 
planerne. Byrådet skal arbejde for, at kommuneplanen gennemføres.

Lokalplan
Lokalplanen er den mest detaljerede plan for anvendelsen og udseendet af et givet 
mindre område. En lokalplan kan f.eks. indeholde bestemmelser om bygningers 
anvendelse, deres udformning og placering.  Vedtagne lokalplaner indberettes til 
PlansystemDK.
Byrådet har altid ret og undertiden pligt til at udarbejde en lokalplan - og kan i et 
begrænset omfang dispensere fra lokalplaners bestemmelser.
Der skal tilvejebringes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller 
større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af større bebyggelser. Pligten 
til at udarbejde lokalplaner skal sikre sammenhæng i den kommunale planlægning 
samt borgernes indsigt i og indflydelse på planlægningen. Byrådet kan vælge at 
inddrage offentligheden, før der udarbejdes forslag til en lokalplan. Et planforslag 
skal fremlægges til offentlig høring i mindst 8 uger, inden det kan vedtages endeligt. 
I denne periode kan enhver indsende kommentarer eller indsigelser til indholdes af 
planforslaget.

Klagevejledning
Enhver med retlig interesse i kommunens afgørelser kan klage over formelle mang-
ler i afgørelsen - de såkaldte retlige spørgsmål jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3. 

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenæv-
net senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes 
klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.
Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk 
eller www.virk.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du 
klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisa-
tion eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med 
betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Kla-
geportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at bliver fritaget 
for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kom-
mune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer 
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgs-
mål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være 
anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt
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IndlednIng
Dette dokument indeholder forslag til lokalplan 500-80 for Haslev midtby. 
Dokumentet er opdelt i følgende hovedafsnit:

RedegøRelse

Redegørelsen indledes med en beskrivelse af lokalplanområdet og dets beliggenhed, 
lokalplanens baggrund og formål, de eksisterende forhold i området samt de fremti-
dige forhold i lokalplanområdet.

Herefter redegøres for lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning 
samt om den udførte miljøscreening af planen. Der oplyses, om det er nødvendigt 
med tilladelser og dispensationer fra kommunen eller andre myndigheder.

lokAlplAnbesTeMMelseR

I denne del er fastlagt bestemmelser om lokalplanens formål, områdets fremtidige 
anvendelse, ny bebyggelses omfang, placering og ydre fremtræden, samt bestemmel-
ser for øvrige forhold, der reguleres af lokalplanen.  Afsnittet afsluttes med lokalpla-
nens retsvirkninger for ejere, samt en vedtagelsespåtegning.

koRTbilAg

Kortbilag, hvortil der henvises i lokalplanens redegørelse og bestemmelser, viser 
lokalplanområdets og delområders afgrænsning, byggefelter og andre forhold det er 
relevant at vise i sammenhæng med lokalplanbestemmelserne.
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RedegøRelse
bAggRund og foRMål

Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af bystrategi Haslev 
2010...20...30 og som opfølgning på Kommuneplan 2013, hvor Byrådet be-
sluttede at udarbejde en ny, samlet lokalplan for Haslev midtby.

Kommuneplan 2013 udstikker retningen for udviklingen af Haslev, der er 
kommunens hovedby. Bymidten skal udvikles til et levende og attraktivt 
midtpunkt for både byens og hele kommunens borgere.

Midtbyen skal være et rart sted at være for både beboere, borgere og er-
hvervsdrivende. Midtbyen skal være et sted, som folk vælger til og ikke blot 
et sted man færdes i af nødvendighed, et attraktivt sted for såvel borgere som 
erhvervsdrivende - et sted man gerne vil bo, og et sted man gerne vil etablere 
en butik eller andet erhverv.

Formål
Lokalplanens formål er, at udvikle og sikre midtbyen som et varieret og 
mangfoldigt område med boliger, butikker, grønne områder, erhverv samt 
byliv og stationsby-atmosfære. Dette opnås blandt andet ved at:
 • Koncentrere lokalisering af butikker for at skabe mere byliv.
 • Forenkle kravene til etablering af parkeringspladser, så forskellige  
 virksomhedstyper ligestilles.
 • Muliggøre etablering af nybyggeri i samspil med kulturarvs-  
 værdierne.
 • Muliggøre etablering af en ny busterminal i tilknytning til Haslev  
 station.
 • Sikre kulturarvsværdier og formidle bygningernes historie og   
 byggestile.
 • Sikre væsentlige arkitektoniske og håndværksmæssige kvaliteter,  
 karakteristiske enkelt bygninger samt bygninger der understøtter  
 bymiljøet.

Det er der ud over også formålet med lokalplanen at forny og modernisere  
planlægningen for området, hvorfor de gældende og typisk utidssvarende 
lokalplaner for området erstattes med denne nye lokalplan. I den forbindelse 
er formålet at gøre det lettere at etablere og drive virksomhed i området.
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lokAlplAnoMRådeT

Lokalplanområdet er beliggende i Haslev midtby og omfatter den centrale 
del af Haslev, herunder handelsgaderne Jernbanegade og Vestergade, statio-
nen, biblioteket og rådhuset.
Mod nord afgrænses området af Nordborgvej, mod øst af Nygade, mod syd af 
Gamle by og Kirkepladsen og mod vest af Præstevænget, Tingvej og Ring-
stedvej. Området omfatter et areal på ca. 40 ha.

Lokalplanområdet er vist på luftfoto nedenfor.

Lokalplanområdet vist på luftfoto.
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eksisTeRende foRhold

Lokalplanområdet er i dag fuldt udbygget. Der er kun få områder, hvor der 
kan ske fortætning med enkelte bygninger. 
Området består af stationsområdet, fire store dagligvarebutikker, de primæ-
re handelsgader i Haslev og boligområder med karakteristiske byhuse. 

Kulturhistorisk baggrund og byudvikling
Haslev er en stationsby med karakteristiske byhuse i boliggaderne og han-
delsgader med købstadskarakter og en bebyggelse i op til 3 etager. Når man 
færdes i midtbyen og løfter blikket mod husene, oplever man bygningernes 
detaljer og karakter. I midtbyen er der en særlig atmosfære, som vidner om 
stationsbyens udvikling. Beliggenheden i det Midtsjællandske landbrugs- og 
herregårdslandskab med skoven, Haslev Orned (Nordskoven) som ryg mod 
nord, er også medvirkende til at give byen en helt særlig karakter. 

Indtil år 1870, hvor jernbanen kommer til byen, er Haslev en lille landsby 
beliggende ved byens kirke, som er opført i 1100-tallet.  Stationens beliggen-
hed påvirkes af de store jordbesiddere og stationen placeres ved Haslev og 
ikke i selve landsbyen Haslev. Dette betyder bl.a., at der anlægges en snorlige 
vej mellem landsbyen ved kirken og den nye station. Vejen placeres i skellet 
mellem præstegårdens jord og sognefogedens ejendom - vejen er i dag kendt 
som Jernbanegade.

Byen vokser efter jernbanens åbning fra 653 indbyggere i 1870 til 3668 
indbyggere i 1911. Den eksplosive befolkningsvækst har sammen med det, at 
der ikke oprindeligt var en plan for udviklingen af byen, haft betydning for, 
hvordan byen ser ud i dag. 
Som de fleste andre stationsbyer er Haslev en selvgroet by, da initiativet til 
vækst og udbygning med boliger lå hos private grundejere og de daværende 
sognegårde ikke forsøgte at styre udviklingen. 
Den nye vej mellem kirken og stationen blev hurtigt bebygget og nye gader 
som  for eksempel Nygade, Vestergade, Nørregade og Enighedsvej opstod. 
Udstykningsaktiviteten foregik på begge sider af jernbanen. På nordsiden 
opstod fabrikskvarteret, og på sydsiden mellem stationen og kirken opstod 
villakvarterer langs de nye veje.
Ulemperne med den manglede byplanlægning opstod hurtigt. Ikke mindst 
Jernbaneoverskæringen ved Ringstedvej/Tingvej og den deraf følgende ven-
tetid, var en udfordring allerede dengang, som det er det i dag.

Størstedelen af Haslev midtby er opført indenfor en kort periode, derfor 
er bygningsmassen meget homogen. Langt de fleste bygninger er opført i 
den historicistiske periode, der løb fra midten af 1800-tallet  til starten af 
1900-tallet. Der findes i midtbyen stadig mange gode eksempler på bygning-
er  i den historicistiske stil. Udover den historicistiske stilart findes der også 
gode eksempler på Bedre Byggeskik, Nyklassicisme, Funkis, Dansk funktio-
nel tradition og Nyere murmestervillaer i midtbyen. 

Til sidst i redegørelsen på side 24 er indsat en gennemgang af Haslevs kul-
turhistoriske byggestile, hvor de enkelte byggestiles væsentligste karakter-
træk kort gennemgås.

Udviklingen i den bymæssige 
bebyggelse fra 1870 til 1940.
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lokAlplAnens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at etablere butikker, erhverv, boliger, offent-
lig og privat service samt blandet bolig og erhverv i Haslev midtby. 
Indenfor lokalplanområdet udlægges arealer til rene boligområder, et områ-
de med blandet bolig og erhverv og derudover centerområder. I centerområ-
derne er der udover mulighed for etablering af boliger og visse erhverv også 
mulighed for at etablere butikker samt offentlig og privat service.

Delområder
Der udlægges to typer boligområder B1 og B2. 
Delområde B1 er præget af at være rent boligområde med enfamilieshuse på 
egen matrikel. B1 omfatter en del af gaderne Ringstedvej, Nordborgvej, Fre-
densvej, Houmannsvej, Gasværksvej, Tingvej, Præstevænget og Nygade. B1 
områderne er ”kanten” af midtbyen. Det er her den mere bymæssige karakter 
i handelsgaderne skifter til at være rene boligområder. Bebyggelsesprocen-
ten i dette område fastsættes til 30 % ligesom i de tilstødende boligområder 
udenfor lokalplanens område. B1 er præget af karakteristiske byhuse af 
varierende størrelse, primært opført i blank mur eller pudset murværk og 
placeret med tagryggen parallelt med vejene. Dette er med til at skabe den 
særlige karakter og atmosfære, der er langs de pågældende gader og veje. Når 
man færdes i områderne, er man klar over, at man er i en by tæt på centrum.

Delområde B2 - Nørregade. Delområde BE1 - Slagterivej/Hou-
mannsvej.

Delområde B1 - Præstevænget Delområde B1 - Nygade

Delområde B2 er det andet område udlagt til boligformål. Området er belig-
gende centralt i midtbyen omkring gaderne Webers Tværgade, Enighedsvej 
og Nørregade. B2 er karakteriseret ved at være tættere bebygget end B1, 
hvorfor bebyggelsesprocenten her sættes til 40 %. B2 har derudover mange 
af de samme karaktertræk som B1, hvilket er med til at understøtte den sam-
lede oplevelse af midtbyen, som en ensartet by med mange fine ældre huse. 

Delområde BE1 udlægges til ”blandet bolig og erhverv”, området er belig-
gende ved Ringstedvej, Slagterivej og Houmannsvej. Området er karakterise-
ret ved, at der findes flere etageboliger og mindre erhverv. Bygningsmassen 
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er af blandet karakter med både nyere og ældre bebyggelse. Karakteren af 
den ældre bebyggelse er meget lig områderne B1 og B2. Lokalplanen fastsæt-
ter bestemmelser om hvilke typer erhverv, der kan etableres i området.

Centerområderne udlægges alle med mulighed for etablering af butikker, er-
hverv, boliger, privat og offentlig service. Der udlægges 5 forskellige center-
områder med hver deres karakteristika og funktion.
Delområde C1 er beliggende omkring stationen og omfatter de tre dagligva-
rebutikker ved stationen samt en del af kommunens administration på Ting-
vej. Området er karakteriseret ved, at der er mange oprindelige bygninger, 
som den dag i dag fremstår som fine eksempler på den pågældende byggestil. 

Delområde C1 - Parkeringsplads på 
Nørregade.

Delområde C1 - Stationsområdet.

Delområde C2 - Vestergade.

Derudover er C1 et trafikalt knudepunkt i byen med jernbaneoverskæring, 
store parkeringspladser, busstoppesteder og station. Bebyggelsen i området 
består af større enheder, hvoraf mange har en offentlig eller halvoffentlig 
funktion. I dette område tillades højere byggeri end i boligområderne og 
bebyggelsesprocenten fastsættes til mellem 40 og 75. 
Lokalplanen fastsætter bestemmelser for, hvordan de mange gode eksempler 
på oprindelige byggestile bevares. I delområde C1 ses flere bevaringsværdige 
bygninger med en SAVE-værdi på 1-3 jf. afsnittet om SAVE-registreringer på 
side 22. 
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres en ny busterminal i C1, 
hvor det tidligere posthus er beliggende. En ny trafikterminal vil bidrage til 
at fremtidssikre Haslev Station, i lyset af de forbedrede togforbindelser fra 
udgangen af 2019, og vil afhjælpe en del af de trafikale udfordringer, der er i 
området omkring stationen (se mere om trafikforhold på side 18).  

Delområde C2 omfatter en del af Vestergade og er karakteriseret ved at være 
tæt bebygget, for en del af området i form af sluttet randbebyggelse, bag-  
gårdserhverv og mindre byhuse, som anvendes til boliger. Bebyggelsespro-
centen fastsættes til 75 % og lokalplanen giver mulighed for, at der også kan 
etableres boliger i stueetagen i delområdet.  

Delområde C3 - Jernbanegade set fra 
Frederiksgade.
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I lokalplanen deles Jernbanegade op i to delområder C3 nord for Frederiks-
gade og Passagen og delområde C4 syd for Fredereiksgade og Passagen. Fra 
starten har bebyggelsen langs Jernbanegade haft købstadskarakter med en 
sluttet randbebyggelse, der nogle steder er gennembrudt af porte og passager 
til de bagvedliggende baggårde og baghuse. Enkelte steder ses stadig oprin-
delige byhuse, som kan være trukket tilbage fra randbebyggelsens facadelin-
je. 

Det er ønsket, at skabe mere byliv i midtbyen, derfor gives der mulighed for, 
at etablere boliger i stueetagen i den sydlige del af Jernbanegade i delområde 
C4. Det er hensigten, at denne mulighed skal være medvirkende til, at butik-
ker og erhvervsliv koncentreres i den nordlige del af Jernbanegade.
Delområde C3 udlægges på den baggrund til centerområde, hvor stueetagen 
reserveres til butikker, caféer og erhverv. Bebyggelsesprocenten fastsættes 
til 100. I delområde C3 findes også byens torv samt flere offentlige og private 
parkeringspladser. Der udlægges areal til offentligt grønt område i forbindel-
se med de offentlige parkeringspladser på Nørregade.

Delområde C3 - Torvet.

Delområde C3 - Jernbanegade set fra 
nord.

Delområde C3 - Jernbanegade 21.

Delområde C5 - Biblioteket. Delområde C5 - Rådhuset.

Delområde C4 - Jernbanegade syd.

Delområde C4 udlægges til centerområde, men her med mulighed for at 
etablere boliger i stueetagen og bebyggelsesprocenten fastsættes til 75.
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Delområde C5 omfatter biblioteket, Lunden, Rådhuset og Frederiksgade-
centret. Der er tale om et område med offentlig service og store bebyggelser. 
Området udlægges med en bebyggelsesprocent på 75, og Lunden sikres, da 
området udlægges som grønt område. Der er også flere store offentlige par-
keringspladser i delområdet.

Lokalplanen sikrer desuden, at bygninger med særlig arkitektonisk og kul-
turhistorisk værdi bevares og/eller ændres med respekt for den oprindelige 
byggestils kvaliteter såvel æstetisk som håndværksmæssigt (læs mere om det 
på side 24-29). 

Parkering
Med lokalplanen forenkles parkeringsnormen, hvilket er medvirkende til, at 
det er lettere at omdanne eksisterende bebyggelse til f.eks. nyt erhverv. Der 
udlægges en ensartet parkeringsnorm for hele lokalplanområdet.

boRgeRinddRAgelse

Planforslaget var i offentlig høring i 8 uger i perioden d. 28.04.2017 - 
23.06.2017. I forbindelse med den offentlige høring blev der afholdt et bor-
germøde om planens indhold og intentionerne bag.
I høringsperioden indkom 5 høringssvar, som primært omhandlede:
Problematik vedrørende udlæg af facadezone
• De generelle trafikale problemstillinger i Haslev midtby
• Problematik vedrørende bevarelse af bygninger i blank mur
• Arbejder omkring Banedanmarks arealer langs med jernbanen
Desuden indkom et høringssvar, med en tilkendegivelse af, hvor vigtigt det 
er at bymidten bevarer det præg af gammel stationsby, som mange af byg-
ningerne stadig bidrager til. 

FoRhold tIl anden planlægnIng
sTATslig og RegionAl plAnlægning

Grundvandsinteresser
Hele lokalplanområdet ligger indenfor område med særlige drikkevandsin-
teresser (OSD) og den nordlige del indenfor nitratfølsomt indvindingsopland 
(NFI) jf. Bekendtgørelse nr. 1255 af 26. november 2014 om udpegning af 
drikkevandsressourcer. 

Som udgangspunkt må der ikke planlægges for virksomheder og anlæg, der 
medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet. Kommuneplantil-
læg nr. 1 og lokalplan 500-80 udlægger alene areal til boliger, centerformål NFI området er vist med blåt.

Delområde C5 - Lunden. Delområde C5 - Lunden.
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og et mindre område til blandet bolig og erhverv. Lokalplanen fastsætter 
udtømmende bestemmelser for, hvilke virksomheder der kan etableres i de 
enkelte områder. Ingen af disse virksomheder figurerer på bilag 1 i ”Vej-
ledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige 
drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene forsyninger udenfor 
disse” (december 2016).

Området er allerede udbygget og lokalplanen giver mulighed for, at området 
kan anvendes til boligformål, centerområde og områder til blandet bolig og 
erhverv. Lokalplanens anvendelsesbestemmelser følger den anvendelse, der 
er af området i dag, og planen for Haslev midtby udlægger kun få mindre 
områder til etablering af nye boliger. Der ud over er det tidligere konstateret, 
at der er et beskyttende lerlag under store dele af Haslev by. Faxe Kommune 
vurderer på den baggrund, at planlægningen for Haslev midtby kan realise-
res med forholdsvis lav risiko for påvirkning af grundvandet i området og at 
der stort set ikke kan ske nitratudvaskning til grundvandsmagasiner. Mindst 
mulig belastning af grundvandet sikres ved, at spildevand ledes til offentlig 
kloak. Lokalplanen giver derudover mulighed for forsinkelse af regnvand 
f.eks. ved at lade vandet løbe i render i gaderne.

koMMuneplAn 2013-2025
Lokalplanen er i overensstemmelse med de generelle rammebestemmelser 
for lokalplanlægning.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens detaljerede 
rammebestemmelser vedrørende områdets anvendelse og rammernes ind-
byrdes afgrænsning. Derfor udarbejdes kommuneplantillæg nr. 1.
Lokalplanen omfatter følgende rammeområder:
 • Centerformål: H-C1, H-C2, H-C3, H-C4, H-C5 og H-C6
 • Boligformål: H-B3, H-B4, H-B5, H-B19 og H-B21.
 • Erhvervsformål: H-E1 (indgår med en enkelt matrikel)

Med Kommuneplantillæg nr. 1 justeres rammernes indbyrdes afgrænsning, 
det samlede areal til centerformål reduceres, og der udlægges istedet et om-
råde til blandet bolig og erhverv. Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 1 er 
en forudsætning for, at lokalplan 500-80 kan vedtages endeligt.

Detailhandel
En del af lokalplanområdet er omfattet af detailhandelszonen, og nærværen-
de lokalplan er i overensstemmelse med rammerne for detailhandel i Haslev 
midtby, jf. Kommuneplan 2013 for Faxe Kommune. Detailhandelszonen er 
sammenfaldende med bymidteafgrænsningen.
Af kommuneplan 2013 fremgår det af retningslinje 2.3.9, at det maksimale 
bruttoetageareal for Haslev midtby er:

Ny planramme    
(m²)

Eksisterende         
areal (m²)

Samlet  
ramme (m²)

Dagligvarer Udvalgs- 
varer

Dagligvarer Udvalgs- 
varer

Haslev 
bymidte*

2.000 6.000 9.700 9.200 26.900

*Arealet er opgjort i år 2009.

Detailhandelszone vist med blåt, jf. kommu-
neplan 2013-25
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Maksimal butiksstørrelse
I retningslinje 2.3.10 fastsættes den maksimale butiksstørrelse for den enkel-
te butik i Haslev bymidte til:
 • Dagligvarebutikker:  3.500 m² pr. butik 
 • Udvalgsvarebutikker: 1.500 m² pr. butik

gældende lokAlplAneR

Lokalplanområdet har hidtil været reguleret af 13 forskellige lokalplaner. 
Størstedelen af de gældende lokalplaner er udarbejdet som projektlokalpla-
ner, hvorefter de konkrete projekter er realiseret. Det er ønsket, at nærvæ-
rende lokalplan skal skabe en mere ensartet regulering i bymidten. Flere af 
de gældende lokalplaner udlægger arealer til offentlig parkering, der skulle 
etableres gennem en parkeringsfond. Denne parkeringsfond er nu nedlagt, 
og derfor er der lille sandsynlighed for, at parkeringspladserne bliver anlagt. 
Med en ny lokalplan får ejerne af de pågældende områder mulighed for at 
opføre nyt byggeri (se mere om parkering nedenfor).

Med endelig vedtagelse af nærværende lokalplan aflyses nedenstående 11 
lokalplaner i deres helhed. Lokalplan 500-80 viderefører væsentlige bestem-
melser fra disse lokalplaner:
 • 500-4A, Biblioteket og rådhuset
 • 500-5A, Plejehjemmet Frederiksgade
 • 500-6, Nørregade og Jernbanegade
 • Lokalplan nr. 6A, tillæg til nr. 500-6
 • 500-10B, Torveområdet
 • 500-13, Jernbanegade 59-63
 • 500-22, Stationspladsen
 • 500-27, Jernbanegade og Rådhusstræde
 • 500-45, Tingvej 7
 • 500-51, Trifolium
 • 500-53, Jernbanegade og Nygade

Derudover aflyses to lokalplaner delvist, for såvidt angår den del af planerne, 
der er omfattet af nærværende lokalplan, dette gælder følgende lokalplaner:
 • 500-19 Købmandsgården
 • 500-62 Det gamle andelsslagteri

fAcAdeR og skilTe i hAsleV

I september 1994 blev der udgivet en vejledning om facader og skilte til hus-
ejere og erhvervsdrivende i Haslev. Vejledningen var en opfølgning på den 
administrationsvedtægt for Jernbanegade, der blev vedtaget tidligere samme 
år. 
Facadevejledningens formål er at være et værktøj, der skal bruges til at sikre 
en tiltalende og harmonisk udvikling af byen. Såvel facade- og skiltevej-
ledningen som administrationsvedtægten blev udarbejdet i et samarbejde 
mellem Handelstandsforeningen og kommunen.

De væsentligste elementer fra facade- og skiltevejledningen er indarbejdet i 
lokalplanen, som hermed erstatter facade- og skiltevejledningen.

Gældende lokalplaner.

500-51

500-62

500-6
& 6A

500-45

500-5A

500-13

500-22

500-4A

500-53

500-10b

500-27

500-19
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pARkeRing 
Som beskrevet under afsnittet ”Gældende lokalplaner” er der flere steder 
udlagt areal til offentlig parkering. Disse parkeringspladser har ikke udsigt til 
at blive etableret, hvorfor arealerne med nærværende lokalplan ikke længere 
udlægges til offentlige formål. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalpla-
nen er der i januar 2017 færdiggjort en parkeringsanalyse for Haslev midtby. 

I analysen konkluderes at:
 • Med udgangspunkt i Torvet på Jernbanegade ligger langt de fleste  
 p-pladser indenfor en radius på 400 m.
 • For hele midtbyen er den største gennemsnitlige belægningsgrad  
 registreret til ca. 63 % samlet set (registreret torsdag formiddag).  
 Der er således stor overskudskapacitet for bymidten samlet set.
 • Den største belægning på Jernbanegade er registreret til 85 % på  
 den sydlige del af gaden om torsdagen i tidsrummet mellem kl. 16 og  
 17, dvs. at der er tæt på fuld udnyttelse af disse pladser.

På baggrund af parkeringsanalysen fastsættes en forenklet parkeringsnorm i 
lokalplanen. Der skal ved nybyggeri og/eller ændret anvendelse udlægges 
følgende parkering:
 • 1 p-plads pr. bolig
 • 1 p-plads pr. 50 m² etageareal erhverv, butik,     
 restauration/beværtning

Kravet om udlæg af parkering udløses alene ved nybyggeri eller ændret 
anvendelse på over 100 m². Som udgangspunkt skal al parkering udlægges 
på egen matrikel, dog er det i nogle områder muligt at etablere fælles p-løs-
ninger.

diVeRse udpegningeR

Kirkeomgivelser
Lokalplanområdets sydlige del er beliggende indenfor kirkeomgivelser, ud-
peget i Kommuneplan 2013. Kirkeomgivelser er områder, der har en særlig 
betydning for oplevelsen af kirken fra det omgivende område. Indenfor kir-
keomgivelserne er der en særlig beskyttelse, og det søges at undgå uheldigt 
placeret byggeri, tekniske anlæg med videre, der slører oplevelsen af kirken. 
Dette sikres med lokalplanens bestemmelser.
Der er ikke udpeget kirkebyggelinje omkring Haslev kirke, da kirken er om-
givet af bymæssig bebyggelse.

Kulturmiljø
Størstedelen af lokalplanområdet er udpeget kulturmiljø i Kommuneplan 
2013. Udpegningen  betyder, at kvaliteten af kulturmiljøet skal sikres  for 
eksempel gennem udarbejdelse af lokalplaner for området.
Afgrænsningen af kulturmiljøet tager udgangspunkt i Trap Danmarks kort 
over Haslev fra 1952:

Kirkeomgivelser vist med orange.
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Kulturmiljø i Haslev midtby, vist med 
lysegrøn. (Fra Kommuneplan 2013.)

Kortet oplister de funktioner byen indeholdt omkring år 1950 og afspej-
ler Haslevs storhedstid som håndværks- og skoleby. Trap Danmark kortet 
omfatter de mest interessante kulturmiljøer og markante bygninger i Haslev 
midtby:
 • Den gamle landevej mellem Bregentved og Ringsted    
 - Præstevænget/Tingvej/Ringstedvej.
 • Elementer fra den oprindelige landsbykirke, præstegård, det   
 bevarede landsbyhus og gadekæret.
 • Stationsområdet med tinghus, station, industrier ved jernbanen,  
 postkontor, hotel, teatersal mv.
 • Handelsgaden (Jernbanegade) - med forretninger, apotek, banker/ 
 sparekasser, rejselader, restauranter, biografer, baghuse mv.
 • Stationsbyhuse: Små villaer på Nordborgvej, Nygade og   
 Præstevænget. Større villaer på Sofiendalsvej, Allégade, Them-  
 strupvej og i skolegadekvarteret.
 • Større institutioner i parkagtige omgivelser - rådhus, bibliotek,   
 sygehus, de gamles hjem, skolerne i Skolegade og Søndergade med  
 parker og sportsanlæg.

En stor del af kulturmiljøet og de ovennævnte kvaliteter ligger indenfor lo-
kalplanområdet og bliver sikret gennem lokalplanens bestemmelser.

ModeRne byggeRi

Det skal indenfor lokalplanens område være muligt at opføre nyt byggeri, 
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der afspejler den tid, det opføres i. Nyt byggeri skal opføres i samspil med 
det eksisterende bymiljø, hvor enkelte gennemgående karaktertræk sikres 
med lokalplanens bestemmelser. På den måde kan stationsbyens historie og 
fortælling videreføres i en ny tid samtidig med, at de eksisterende kvaliteter 
i bymiljøet respekteres. Der er for eksempel tale om, at eksisterende hoved-
huse overvejende er placeret med facade mod vej, og at husene typisk har 
symmetrisk saddeltag med skifer eller røde lertegl i vingeform. 
Disse elementer er medvirkende til at skabe oplevelsen af byens rum mellem 
husene og videreføres med lokalplanen, idet der fastsættes bestemmelser for, 
hvordan tage kan udformes, og hvordan bygningerne skal placeres i forhold 
til vejen.
Der ud over sikrer lokalplanen, at ny bebyggelse de fleste steder skal placeres 
indenfor en facadezone således, at bygadernes særlige karakter med bebyg-
gelse ved vejen fastholdes. På langt de fleste gader udlægges facadezonen, så 
ny bebyggelse skal placeres med facaden i en afstand af 2-4 meter fra vejskel.  
Andre steder sikres en sluttet randbebyggelse med facaden placeret i vejskel.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser for, hvilke materialer der kan anvendes 
til ny bebyggelse, der skelnes mellem områder til centerformål, områder til 
boligformål og et område med blandet bolig og erhverv. 
I områder til boligformål og områder til blandet bolig og erhverv sikres det, 
at facader opføres i materialer der spiller sammen med de eksisterende byg-
ninger, det vil sige blank mur eller pudset, filtset eller vandskuret. Delpartier 
kan opføres i andre materialer. Der fastsættes på samme måde bestemmelser 
om, hvilke materialer der kan anvendes til tage.

I områder til centerformål giver lokalplanen mulighed for anvendelse af flere 
typer materialer og der fastsættes en farveskala, som farvebehandlet facade-
materiale skal holde sig indenfor. Farveskalaen forholder sig til den eksiste-
rende bebyggelse i centerområderne. I centerområderne gælder i øvrigt, at 
for forhusbebyggelse med facade i facadelinjen på Jernbanegade og Vester-
gade at forslag til facadeudformning skal godkendes af Faxe Kommune inden 
nyt byggeri opføres.

buTikkeRs påViRkning Af byMiljøeT

Lokalplanen muliggør etablering af butikker i et allerede udbygget område. 
Det vil være muligt at etablere butikker og andet erhverv i eksisterende byg-
ninger og i mindre omfang at opføre nyt byggeri. Nyt byggeri forudsætter de 
fleste steder, at eksisterende byggeri fjernes. 
Lokalplanen udlægger ikke nye områder til etablering af butikker men vi-
derefører de områder, der allerede er planlagt for i Kommuneplan 2013 og i 
hidtil gældende lokalplaner. 

TRAfikfoRhold

Lokalplanområdet er udbygget med infrastruktur i form af veje, regionale og 
lokale busruter samt jernbane der forbinder Haslev med oplandet og Næst-
ved, Roskilde, Køge og København. Indenfor lokalplanområdet findes offent-
lige veje, private fællesveje og private veje. Faxe Kommune er vejmyndighed 
for alle kommunale veje og private fællesveje. Der ud over er Bane Danmark 
myndighed i forhold til signalregulering i dobbeltkrydset ved jernbanen. 

Lokalplanen udlægger areal til en ny vej på arealerne ved det tidligere post-
hus. Post Nord  har planer om at fraflytte arealet og har sat ejendommen 
til salg. Dette åbner mulighed for, at der kan etableres en ny busterminal 
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Principskitse af, hvordan en busterminal kan indrettes omkring det tidligere posthus.

offenTlig seRVice

Rådhus, bibliotek og borgerservice er beliggende indenfor lokalplanområdet.    
Den sydlige del af lokalplanområdet hører til skoledistrikt midt, og den nord-
lige del af  området hører til skoledistrikt vest. Der er ikke skoler beliggende 
indenfor lokalplanområdet.

teknIske FoRhold
Ny bebyggelse skal tilsluttes områdets forsyningsanlæg og ledninger for el og 
vand. Kabler og rør i området skal fremføres i jorden.

eneRgifoRsyning

SEAS-NVE er netselskab og el-leverandør i området, det vil sige, at de har 
ansvaret for en sikker elforsyning i området. Der kan frit vælges el-leveran-
dør. El-leverandørselskabet er det selskab, der sælger el til slutbrugerne.

på området. En ny busterminal vil erstatte den eksisterende, utidssvarende 
busholdeplads langs med Stationsvej og vil afhjælpe bussernes omvejskør-
sel gennem Vestergade og Nørregade, da busserne fremover vil kunne køre 
direkte til og fra busterminalen uden at skulle benytte boligvejene. 

I forbindelse med at jernbanestrækningen gennem Haslev i 2019 opgraderes 
til elektriske tog har DSB planer om, at togene på sigt skal mødes i Haslev. 
Der er ligeledes forventninger om, at en opgradering af jernbanen vil tiltræk-
ke flere pendlere på strækningen. En ny busterminal vil sikre en væsentlig 
forbedring af de trafikale forhold i området, og placeringen ved både statio-
nen og handelsgaden Jernbanegade kan være med til at styrke butikslivet i 
midtbyen. Lokalplanen muliggør ud over etablering af en busterminal også 
mulighed for etablering af flere parkeringspladser - ”parker og rejs” på ba-
nens nordlige side.
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VARMefoRsyning

Der er kollektiv varmeforsyning med fjernvarme indenfor hele lokalplanom-
rådet. For ny bebyggelse er der tilslutningspligt* til kollektiv varmeforsyning 
jf. Varmeplan for gl. Haslev Kommune. Opvarmning må ikke ske ved etable-
ring af oliefyr. Supplerende opvarmning skal opfylde kravene for dispensati-
on til fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning jf. bekendtgørelse 
om tilslutning mv. til kollektiv varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 904 af 24. 
juni 2016, § 15 stk. 2.
 

VAndfoRsyning

Området forsynes med vand fra Faxe Forsyning, og ny bebyggelse forudsæt-
ter tilslutning til ovennævnte forsyningsselskab.

Regn- og spildeVAnd

Størstedelen af området er fælleskloakeret, et mindre område omkring 
Nygade er separatkloakeret. I områder, hvor der er separatkloakeret skal 
spildevand og regnvand separeres før tilslutning til det offentlige spilde-
vandsanlæg. 
Af ressourcemæssige hensyn er det ønskeligt at nedsive regnvand. Miljømyn-
digheden kan, på nærmere givne vilkår, give tilladelse til nedsivning af regn-
vand fra tage og overfladevand fra befæstede arealer. Tilladelsen kan som 
hovedregel kun gives, hvis nedsivning kan ske uden risiko for grundvandet, 
hvis det er geoteknisk muligt, og hvis det kan ske uden ulemper for naboer.
Der kan der ud over etableres løsninger til terrænbaseret forsinkelse af regn-
vand for eksempel i form af render i vejene suppleret med regnbede. 

AffAld og genbRug

I henhold til Faxe Kommunes Affaldsplan 2014-2024 gælder det for alle 
grundejere i kommunen, hvor der forekommer dagrenovation, at der er 
pligt til at benytte kommunens renovationsordning. Affaldsplanen findes på 
http://www.faxekommune.dk/dagrenovation-papir. Desuden skal regulati-
ver for erhvervsaffald i Faxe Kommune følges.

MIljøFoRhold
sTøj

Miljøstyrelsen har for de enkelte områder fastsat vejledende grænseværdier 
for støj. Grænseværdierne skal til enhver tid overholdes og kan findes på 
miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk/virksomhed-myndighed/stoej/
stoejgraenser/. 
Der skal blandt andet tages hensyn til støj i områder som omfatter:
 • Områder med blandet bolig og erhverv, centerområder (bykerner)
 • Boligområder for åben-lav boligbebyggelse 
 • Etageboligområder
 • Støj fra jernbane

joRdfoRuRening

Hele lokalplanområdet er beliggende i byzone og er områdeklassificeret som 
lettere forurenet. Flytning af jord skal derfor anmeldes til Faxe kommune i 
henhold til jordflytningsbekendtgørelsen. 
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*) Jf. Planlovens § 19, stk. 4 
skal byrådet dispensere fra en 
lokalplans bestemmelser om til 
slutning til et kollektivt varme-
forsyningsanlæg som betingelse 
for ibrugtagning af ny bebyg-
gelse, når bebyggelsen opføres 
som lavenergibebyggelse. Ved 
lavenergibebyggelse forstås 
bebyggelse, som på tidspunktet 
for ansøgningen om byggetilla-
delsen opfylder de energirammer 
for energibygninger, der er fast-
sat i bygningsreglementet.
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Region Sjælland har oplysninger om kortlagt forurenet jord på vidensniveau 
1 og 2 flere steder indenfor lokalplanområdet. Selvom  der ikke alle steder 
findes oplysninger om forurenet jord, kan det forekomme. 
Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforure-
ning, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages, når dette meddeles. 
Fundet skal anmeldes til Faxe Kommune, jf. Jordforureningsloven § 71. 
• Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter 
jordforureningslovens § 8. 
• Flytning af forurenet jord kræver tilladelse efter jordforureningslovens § 8. 
Kontakt derfor Faxe Kommune i forbindelse med ændret anvendelse eller 
flytning af forurenet jord. 
Du kan se mere om jordforurening her: http://www.faxekommune.dk/jord-
forurening-0

fund og foRTidsMindeR

Der er registreret to ikke fredede fortidsminder indenfor lokalplanområdet. 
Der er tale om en grube på matrikel 12bø (hvor lægehuset er beliggende) og 
rester fra en bygning med mere på matrikel 1æ (hvor biblioteket er beliggen-
de). Derudover er der ikke registreret fund og fortidsminder i lokalplanom-
rådet. 
Der kan dog sagtens fremkomme fund indenfor lokalplanområdet, f.eks. i 
forbindelse med byggemodning. Jf. Museumslovens § 25 kan bygherren eller 
den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for 
igangsætning af arbejdet anmode Museum Sydøstdanmark om en udtalelse. 
Såfremt der i forbindelse med grave- og anlægsarbejdet konstateres fund af 
fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, 
og fundet skal anmeldes til Museum Sydøstdanmark, jf. museumslovens § 
27.

MiljøVuRdeRing

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 
1533 af 10. december 2015) har til formål at fremme en bæredygtig udvikling 
ved at sikre, at der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis 
gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. 
I henhold til denne lov er der foretaget en screening af lokalplanens indvirk-
ning på miljøet.

I følge lovens § 3, stk. 1, nr. 3 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der 
tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få 
væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanforslaget vurderes på baggrund af 
en screening ikke, at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurde-
res derfor ikke, at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:
 • Lokalplanområdet allerede er udbygget og enkelte steder vil blive  
 omdannet til mindre forurenende anvendelse.
 • Energibehovet og udledning af spildevand vurderes kun at blive  
 øget lidt eller slet ikke.
 • Trafikken i området forventes at være stort set uændret som følge  
 af lokalplanen, da flere af byggemulighederne ligger på tidligere   
 erhvervsarealer, eller det enkelte steder omfatter få boliger.
 • Der ingen naturinteresser er indenfor området, og området er fuldt  
 udbygget med bymæssig bebyggelse.
 • De trafikale forhold for kollektiv trafik forbedres og bolig-  
 områderne i centrum vil opleve færre gener for bustrafik. 

http://www.faxekommune.dk/jordforurening-0
http://www.faxekommune.dk/jordforurening-0
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Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering er offentliggjort sammen 
med planforslaget.

seRViTuTTeR

Private tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand 
opretholdt) der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planens be-
stemmelser. 
Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over en andens 
ejendom) kan ifølge planlovens §47 eksproprieres af kommunen, når det er 
væsentligt for at gennemføre planen.

Der er ved udarbejdelse af lokalplanen ikke gennemført en egentlig servi-
tutredegørelse. Der er alene foretaget stikprøver med henblik på vejbyggelin-
jer og eksisterende lokalplaner. 
Ejer og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan 
få betydning for bygge- og anlægsarbejdet. 

Det er ikke alle rør, kabler og ledninger, der er tinglyst. Derfor bør relevante 
forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes.

Aflysning af servitutter
I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen vil alle servitutter 
vedrørende hidtil gældende lokalplaner i området blive aflyst på de pågæl-
dende matrikler.

TillAdelseR fRA AndRe MyndighedeR

Banedanmark
Hvis anlægsarbejder på en eller anden måde berører Banedanmarks arealer 
skal Banedanmark høres.
Banedanmark skal give tilladelse til, at en ejer af et areal må etablere en 
adgangsvej eller dør til Banedanmarks perroner.
Inden der foretages arbejder ved siden af jernbanen skal bygherre sende en 
ansøgning til Banedanmark jf. ”Jernbaneloven” lovbekendtgørelse nr. 686 af 
27/05/2015 §24.

saVe RegIstReRIngeR
Indenfor lokalplanområdet er der foretaget en SAVE-registrering af alle 
ejendomme beliggende ud til vej. SAVE-registreringen er en vurdering af 
bygningers bevaringsværdi. Baseret på en række parametre tildeles den 
enkelte bygning en bevaringsværdi, hvor 1 er den højeste. Parametrene er: 
Arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi, miljømæssig værdi, originalitet 
og bygningens tilstand. SAVE kommer fra engelsk = Survey og Architectural 
Values in the Environment, på dansk ”bevaring af arkitektoniske værdier i 
omgivelserne”.
SAVE registreringerne er foretaget af flere omgange, i  hhv. 2008, 2011, 2012 
og 2016. I lokalplanen fastsættes alene bestemmelser for de bygninger, der 
opfylder følgende kriterier: 
 • Bygningen er beliggende ud til offentlig vej.
 • Bygningen er et hovedhus (sekundære bygninger og baghuse er   
 ikke taget med.)
 • Bygningen har en SAVE værdi på 1-4.
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Ud af de ca. 330 bygninger beliggende ud til offentlig vej, er der i alt SAVE- 
registreret 235 bygninger, hvoraf de 93 har en SAVE-værdi på 1-3 og de 142 
har en SAVE-værdi på 4. Lokalplanen  fastsætter bestemmelser for, hvordan 
de SAVE-registrerede ejendomme kan ændres, og hvad der skal bevares. For-
målet med bestemmelserne er at komme i dialog med borgerne, inden der 
foretages ændringer på de huse, der er typiske for Haslev midtby. Gennem 
dialog og nænsom renovering af husene sikres midtbyens særegne karakter 
og atmosfære. Et unikt fællestræk for alle udpegede bygninger (SAVE 1-4) 
er, at der er mange velbevarede detaljer på bygningerne f.eks. i form af den 
måde, murværket er opført på. Disse fællestræk er væsentlige at passe på. 

Bevaringsværdige og miljøunderstøttende bygninger
Der skelnes i lokalplanens bestemmelser mellem bevaringsværdige bygning-
er (SAVE-værdi 1-3) og miljøunderstøttende bygninger (SAVE-værdi 4). 
Hensigten med bestemmelserne er at passe godt på Haslevs kulturarv i form 
af de mange fine bygninger i original byggestil. Bygningerne er med til at 
skabe stationsbyens atmosfære og vidner om en tid, hvor byen var i kraftig 
vækst. Bygningerne med SAVE-værdi 1-3 ligger spredt i hele midtbyen og er 
for en stor dels vedkommende ikoniske bygninger i byen, som alle kender, 
og som har haft stor betydning for byens historie og udvikling, f.eks. statio-
nen, posthuset og rådhusets gamle hovedbygning. I lokalplanen fastsættes 
bestemmelser om, at bygninger med SAVE-værdi 1-3 ikke må nedrives uden 
tilladelse fra byrådet.

Udpegning af de miljøunderstøttende bygninger med SAVE-værdi 4 er 
med til at fastholde en helhed i Haslev midtby. En stor del af de oprindelige 
byhuse og bygninger i handelsgaderne er med tiden ændret på forskellig 
vis og kan derfor ikke udpeges med en højere SAVE-værdi end 4, selvom 
de som originale bygninger ville have en værdi mellem 1-3. De bygninger, 
der er udpeget som SAVE-værdi 4, har dog en væsentlig funktion, da de 
understøtter midtbyens gaderum og det miljø, der er omkring de bevarings-
værdige bygninger, heraf betegnelsen ”miljøunderstøttende bygning”. De 
miljøunderstøttende bygninger er væsentlige at passe på, mens de er her, da 
de i høj grad medvirker til at midtbyen opleves som en helhed og bidrager til 
fortællingen om stationsbyens historie. Hvis en bygning med SAVE-værdi 4 
nedrives, kan den erstattes med nyt byggeri, der skal opføres efter bestem-
melserne for ny bebyggelse. Det kræver ikke særlig tilladelse at nedrive en 
bygning med SAVE-værdi 4.

Et særligt kendetegn ved mange af bygningerne fra perioden omkring 
1900-tallet, hvor store dele af Haslev midtby er opført er, at de er opført 
og stadig fremstår med blank murværk. Hvis bygningen fremstår i blank 
mur, er det ikke altid muligt eller hensigtsmæssigt at pudse, vandskure eller 
filtse murene. Dette skyldes både tekniske, æstetiske og bygningshistoriske 
forhold, hvor især det tekniske kan have betydning for den enkelte ejer.  
Ved påføring af f.eks. puds eller anden overfladebehandling, ses det ofte, at 
overfladerne bliver præget af skæmmende skjolder. Der er også risiko for 
dyre følgevirkninger med afskallet puds og frostsprængte sten som følge af 
indelukket fugt. Det kan derfor være en bedre løsning, også økonomisk at 
vedligeholde facader i blank mur fremfor at pudse dem.
Det vil dog i enkelte særlige tilfælde være muligt at få tilladelse til at pudse 
en bygning der ved lokalplanens vedtagelse fremstår i blank mur. Det vil ske 
som en dispensation fra lokalplanen på baggrund af en konkret vurdering. 
Faxe kommune kan sætte særlige vilkår for dispensationen.

Du kan se mere, om hvordan du vedligeholder dit Haslev hus her:
http://www.bygningsbevaring.dk/uploads/files/bevaringsv_bygninger.pdf

http://www.bygningsbevaring.dk/uploads/files/bevaringsv_bygninger.pdf 
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hasleVs byggestIle
hisToRicisMe [cA. 1850-1910]
Byggestilen dominerede i perioden fra midten af 1800-tallet til starten af 
1900-tallet.  Historicismen er kendetegnet ved, at man imiterede og blan-
dede de historiske stilarter på nye måder. Derfor ses det ofte, at bygninger 
fra denne periode er stærkt dekorerede. I denne periode kom også mange 
nye materialer i anvendelse og dermed nye muligheder for konstruktioner. 
Historicismens nye materialer er for eksempel cement, støbejern, stuk og 
skifer.
Historicismen er den dominerende stilart i Haslev midtby, og der findes 
stadig mange gode eksempler på bygninger fra perioden. For eksempel Jern-
banegade 31, der oprindeligt er opført som bank, og Tingvej 2 og 4, tidligere 
politistation og arrest. Begge bygninger er opført med kamtakkede gavle og 
høj detaljeringsgrad. Jernbanegade 5, det tidligere apotek og Stationspladsen 
4 er også gode eksempler. Begge bygninger er opført med hvide pilastre ved 
indgangsdøren. Også mange af de små byhuse i Nygade er fra denne perio-
de. Her ses detaljerne i form af øjenbryn over vinduerne, savsnitsgesims og 
andre detaljer i murværket. Det er klassisk for denne periode, at vinduerne 
er sprosseopdelte, hvilket stadig ses i mange af de historicistiske bygninger i 
Haslev.
De mange bygninger fra denne periode er med til at skabe ensartethed i om-
rådet og bidrager til, at midtbyen opleves som en helhed. 

Se mere om historicismen på:
• http://bygningskultur.dk/stilguide/stilblade-for-enfamiliehuse/den-hi-

storicistiske-villa/

Jernbanegade 5, det tidligere apotek.

Jernbanegade 31, oprindeligt opført som bank.

Stationspladsen 4 er oprindeligt opført 
som jernbanehotel.

Høj detaljeringsgrad med det kamtak-
kede tag på Jernbanegade 31.

Detalje ved afslutningen af  taget.

Savsnitsgesims og ”øjenbryn” - ses på 
mange huse i Haslev midtby.

Tingvej 2 og 4 byens tidligere politistation og arrest.

http://bygningskultur.dk/stilguide/stilblade-for-enfamiliehuse/den-historicistiske-villa/
http://bygningskultur.dk/stilguide/stilblade-for-enfamiliehuse/den-historicistiske-villa/
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bedRe byggeskik [cA. 1915-1940]
Stilarten opstår, da Bedre Byggeskik bevægelsen bliver etableret i 1915. 
Bevægelsen kan ses som et modsvar til historicismens meget detaljerede og 
pyntede bygninger, Bedre Byggeskik huse skulle være enkle, velproportione-
rede med korrekte detaljer, enkle og ensartede materialer. Bedre Byggeskik 
bevægelsen har haft stor indflydelse på de mange villaer, der blev opført i 
denne periode. Bevægelsen producerede typetegninger og beskrivelser af, 
hvordan bygningsdetaljer udførtes korrekt. Det kunne for eksempel være 
bygningsdele som skorstene, tagkviste, gesimser med videre og tegninger af 
husenes proportioner som for eksempel forholdet mellem tag og facade, vin-
duernes størrelse og placering i facaden. Vinduernes udformning med spros-
ser, lod- og korspost (Dannebrogsvinduer) er klassiske for denne byggestil.
I Haslev midtby ses enkelte eksempler på huse opført efter principperne 
for Bedre Byggeskik, udenfor lokalplanens område findes mange flere gode 
eksempler på denne byggestil. 

Se mere om Bedre Byggeskik på:
• http://bygningskultur.dk/stilguide/stilblade-for-enfamiliehuse/bed-

re-byggeskik/

Jernbanegade 25, Bedrebyggeskik hus med mansardtag.

Skolegade 2A

http://bygningskultur.dk/stilguide/stilblade-for-enfamiliehuse/bedre-byggeskik/
http://bygningskultur.dk/stilguide/stilblade-for-enfamiliehuse/bedre-byggeskik/
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nyklAssicisMe [cA. 1914-1930]
Stilarten kan lige som Bedre Byggeskik ses som et modsvar til historicismens 
stærkt dekorerede huse, Nyklassicismen er dog ikke en stilart, der er etable-
ret ligesom Bedre Byggeskik blev det. 
Nyklassicismen opstår i tiden omkring 1. Verdenskrig og ligger tidsmæssigt 
parallelt med Bedre Byggeskik. I begge byggestile lægges der vægt på, at byg-
ningerne skal være velproportionerede, eksempelvis forholdet mellem facade 
og vinduer. Nyklassicismen er i modsætning til Bedre Byggeskik præget af 
en stram symmetri. Stilarten bygger på enkle virkemidler, farver og materi-
aler måtte ikke virke påtrængende og skulle understøtte husets størrelse og 
proportioner.

I Haslev midtby er Rådhuset på Frederiksgade 9 og den tidligere SEAS byg-
ning på Tingvej 7 fine repræsentanter for stilarten. Der ud over er også det 
tidligere posthus på Stationspladsen 3 og Stationspladsen 12 gode eksempler 
på Nyklassicisme. 

Se mere om Nykassicismen på:
• http://bygningskultur.dk/stilguide/stilguide/nyklassicisme/

Tingvej 7.

Stationspladsen 3 Stationspladsen 1.

http://bygningskultur.dk/stilguide/stilguide/nyklassicisme/
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funkis [cA. 1925-1945]
Funktionalismen, også kaldet Funkis er især kendetegnet ved sit kubiske 
formsprog og som navnet antyder var et centralt element, at man havde fri-
hed til at placere bygningsdele som for eksempel vinduer efter rent funktio-
nelle krav. Funkis er i forhold til Bedre Byggeskik og Ny Klassicismen endnu 
mere blottet for detaljer, enhver udsmykning skulle begrundes i en funktion. 
Facader, døre og vinduer fremstår uden ornamentik og unødig pynt.
Stilarten bygger derudover på tidens nye materialer og de muligheder der 
dermed åbner sig, som for eksempel store sammenhængende vinduespartier 
uden opsprosninger, hjørnevinduer og flade tage.

Der findes enkelte eksempler på funkis i Haslev midtby, Biografen på Sofien-
dalsvej 4 og Musikskolen på Præstevænget 23 er begge fine eksempler.

Se mere om Funkis på:
• http://bygningskultur.dk/stilguide/stilblade-for-enfamiliehuse/funkis-

villaen/
• http://bygningskultur.dk/stilguide/stilblade-for-enfamiliehuse/funkis-

bungalowen/

Jernbanegade 69.Præstevænget 23 -byens musikskole.

Sofiendalsvej 4 - byen biograf.

http://bygningskultur.dk/stilguide/stilblade-for-enfamiliehuse/funkisvillaen/
http://bygningskultur.dk/stilguide/stilblade-for-enfamiliehuse/funkisvillaen/
http://bygningskultur.dk/stilguide/stilblade-for-enfamiliehuse/funkisbungalowen/
http://bygningskultur.dk/stilguide/stilblade-for-enfamiliehuse/funkisbungalowen/
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dAnsk funkTionel TRAdiTion [cA. 1925-1945]
Stilarten er præget af både den internationale  funktionalismes ide om, at et 
moderne hus skulle indrettes funktionelt og den traditionelle danske byg-
getradition. Man kan sige, at det er en kombination af de bedste elementer 
fra den internationale funktionalisme og Bedre Byggeskik. Der var tale om 
en nyskabende stilart, der stilede mod at bevare det danske i udtrykket. For 
eksempel ved at anvende danske materialer og traditionelle danske måder at 
udforme bygningen på. 
Tag og facader går i et som ved Bedre Byggeskik, og især mødet mellem tag 
og facade blev dyrket i forskellige variationer. Facadens samlede udtryk skul-
le fremstå som en rolig helhed, så længe det var opnået kunne vinduer godt 
have forskellige formater og asymmetrisk placeringer. Vinduerne er ofte med 
todelte lodposter.
I Haslev midtby findes enkelte eksempler på Dansk funktionel tradition for 
eksempelvis Vestergade 21 og Webers Tværgade 8.

Se mere om Dansk funktionel Tradition på:
• http://bygningskultur.dk/stilguide/stilblade-for-enfamiliehuse/

den-danske-funktionelle-villa/

Webers Tværgade 8.

Vestergade 21.

http://bygningskultur.dk/stilguide/stilblade-for-enfamiliehuse/den-danske-funktionelle-villa/
http://bygningskultur.dk/stilguide/stilblade-for-enfamiliehuse/den-danske-funktionelle-villa/
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nyeRe MuReRMesTeRVillA [cA. 1940-1960]
Grundelementerne i murermestervillaen er taget og murværket. Taget er 
tegltag med stort tagudhæng, 45° hældning og synlige spær. Murværket er i 
sig selv en del af husets udsmykning og står i blank mur, stentype, forbandt 
og fugetype spiller her en stor rolle. Vinduer fremstår uden sprosser med 
lodposter eller som et stort vindue.
Udformningen af murermestervillaen styres udover af grundelementerne 
af dansk håndværksmæssig tradition blandet med få nyskabelser og en stor 
forkærlighed til teglsten. Forkærligheden til teglmaterialet kommer til udtryk 
i murermestervillaen. Så længe de to bærende elementer (Tag og murværk) 
er i orden, kan der godt snige sig enkelte facadedetaljer ind i murværket.

Se mere om Murermestervillaer på:
• http://bygningskultur.dk/stilguide/stilblade-for-enfamiliehuse/murer-

mestervillaen-fra-50-erne/

Kirkepladsen 1.

Nygade 48.

http://bygningskultur.dk/stilguide/stilblade-for-enfamiliehuse/murermestervillaen-fra-50-erne/
http://bygningskultur.dk/stilguide/stilblade-for-enfamiliehuse/murermestervillaen-fra-50-erne/
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lokalplanbesteMMelseR
Lokalplan 500-80 Haslev midtby,  
Faxe Kommune
I henhold til lov om planlægning (LBK nr. 1529 af den 23. november 2015) fastsættes 
herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område

§1 Lokalplanens formål
Lokalplanens formål er at:
1.1 Udlægge områder til centerområde, blandet bolig og erhverv og   
 boligformål.  

1.2 Udlægge areal til offentlige grønne områder, parkering og vej.

1.3 Muliggøre etablering af en offentlig busterminal og udlægge areal til  
 en ny vej for busser.

1.4 Koncentrere lokaliseringen af butikker for at skabe mere byliv.

1.5 Sikre et godt bymiljø ved indpasning af ny bebyggelse samt   
 vedligeholdelse af den eksisterende.

1.6 Skabe mulighed for en fortsat udvikling af Haslev midtby som   
 et varieret og forskelligartet bymiljø ved at tage hensyn til   
 de eksisterende bykvaliteter.

1.7 Fremme, at nybyggeri langs gader harmonerer med de ældste   
 huse, dog uden at hindre moderne arkitektoniske træk. 

1.8 Udpege områdets karakteristiske bygninger og sikre deres fremtidige  
 fremtoning, særlige karaktertræk, bygningshistorie og håndværks- 
 mæssige kvaliteter.

§ 2 Område og zonestatus
2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1.

2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

2.3 Lokalplanområdet er opdelt i 8 delområder som vist på kortbilag 1.  
 Delområderne omfatter følgende matrikler:

 Delområde B1
 Matr. nr. 1ca, 1cb, 1cc, 1cd, 1ce, 1cf, 1cg, 1ci, 1ck, 1cl, 1cm, 1cn, 1cp,  
 1cq, 1cs, 1ct, 1cu, 1cv, 1cx, 1cy, 1cz, 1df, 1dg, 1dh, 1di, 1dk, 1dl, 1dm,  
 1dn, 1dæ, 1dø, 1wa, 1eb, 1gy, 1gz, 1gæ, 1pf, 1po, 1pp, 1pq, 1pt, 1pu,   
 1pv, 1px, 3u, 3v, 3x, 11bm, 11hø, 12bm, 12bn, 12bo, 12pb, 12bq, 12br,  
 12cf, 12cg, 12ch, 12ci, 12ck, 12cl, 12cn, 12cp, 12cs, 12ct, 12cu, 12cv,  
 12cx, 12cy, 12cz, 12cæ, 12cø, 12da, 12db, 12dd, 12de, 12df, 12dg, 12dh,  
 12di, 12dk, 12dl, 12dm, 12dn, 12dæ, 12dø, 12ea, 12eb, 12ec, 12ee,   
 12ev, 12gc, 12gm, 12gp, 12hc, 12ht, 12hu, 12id, 12ie, 12ih, 12it, 12iz,  
 12ko, 16b, 16c, 16d, 16e, 16f, 16g, 16gø, 16h, 16i, 16m, 16n, 16p, 16r,  
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 16s, 16t, 16z, 17b, 17ba, 17be, 17dz, 17n, 17p, 17s, 17t, 17v, 17x, 17z,   
 18e, 18m, 26aa, 26ab, 26ac, 26af, 26ad, 26f, 26q, 26r, 26s, 26t, 26v,  
 26x, 26z, 26æ, 26ø, 46a, 46ab, 46ad, 46b, 46c, 46d, 46e, 46f, 46g,  
 46h, 46i, 46k, 46l, 46q, 49a, 49g og 49k 
 samt dele af 12af, 12ki, 12æ, 26y, 7000a, 7000ac, 7000ar, 7000as,  
 7000ba, 7000bt, 7000cm, 7000e, 7000r, 7000s og 7000t alle   
 Haslev By, Haslev.

 Delområde B2
 Matr. nr. 1av, 1ax, 1ay, 1bb, 1bc, 1be, 1bk, 1bæ, 1fa, 1fp, 1fø, 1ga, 1gb,  
 1gc, 1gl, 1gp, 1kb, 1ks, 1ps, 3bo, 3bp, 3bq, 3br, 3o, 3p og 3q 
 samt dele af 1u, 1x, 7000x, 7000æ og 7000ø alle Haslev By, Haslev.

 Delområde BE1
 Matr. nr. 1cæ, 1el, 1en, 1ep, 1er, 1es, 1qc, 3by, 17f, 17h, 17k, 26bh, 26c,  
 26i, 26k, 26l, 26m, 26o og 26u 
 samt dele af 26y, 7000ac, 7000as, 7000aø og 7000bt alle   
 Haslev By, Haslev.

 Delområde C1
 Matr. nr. 1az, 1b, 1eæ, 1fi, 1fu, 1fv, 1fz, 1pd, 3a, 3bs, 3bt, 3bv, 3bx, 3e,  
 17c, 17ms, 70a, 70d, 70e og 70f
 samt dele af 7000a, 7000as, 7000b, 7000dg, 7000dæ, 7000q,   
 7000x, 7000ø alle Haslev By, Haslev.

 Delområde C2
 Matr. nr. 1ah, 1ai, 1ak, 1al, 1an, 1ao, 1bi, 1bn, 1bo, 1fb, 1fn, 1fq, 1gx,  
 1kh, 3af, 3ag, 3ah, 3ar, 3at, 3aæ, 3ba, 3bu, 3c, 3d, 3y, 3z og 3ø 
 samt dele af 7000a, 7000v, 7000x og 7000ø alle Haslev By, Haslev.

 Delområde C3
 Matr. nr. 1aa, 1ab, 1ac, 1ae, 1ag, 1aq, 1bh, 1bx, 1c, 1d, 1f, 1g, 1go, 1gt,  
 1h, 1hb, 1hc, 1iv, 1k, 1m, 1n, 1no, 1o, 1p, 1pg, 1pk, 1pl, 1q, 1qa, 1r, 1t,  
 1v, 1y, 1z, 1æ, 12ab, 12ac, 12ad, 12ae, 12ag, 12al, 12am, 12az, 12bs,   
 12bt, 12bu, 12bv, 12bø, 12do, 12dp, 12dv, 12ee, 12hh, 12ia, 12ib, 12kc,  
 12kd, 12kf, 12kh, 12ki, 12kp, 12kq, 12o, 12p, 12q, 12s, 12v, 12x, 12y og  
 12z 
 samt dele af 1u, 1x, 12af, 12æ, 70a, 7000aæ, 7000b, 7000bb, 7000dc,  
 7000df, 7000dg, 7000dn, 7000q, 7000s, 7000t, 7000v og 7000ø  
 alle Haslev By, Haslev.

 Delområde C4
 Matr. nr. 1ap, 1br, 1bs, 1bz, 1ev, 12a, 12ar, 12c, 12cm, 12d, 12f, 12g,  
 12in, 12io, 12iv, 12k, 48a, 48c, 48e, 48f, 48g, 48i, 48o, 48p og 48q 
 samt dele af 7000bb, 7000df, 7000q, 7000s alle Haslev By, Haslev.

 Delområde C5
 Matr. nr. 1a, 1in, 1kl, 1oæ og 1oø 
 samt dele af 7000a, 7000bb, 7000bh og 7000q alle Haslev By,   
 Haslev.
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 Der ud over dækker lokalplanen matrikler, der efter d. 01.03.2017 er  
 udstykket fra ovennævnte matrikler.

2.4 Hvor der andre steder i lokalplanen indgår og nævnes matrikel-  
 numre er alle i ejerlavet Haslev By, Haslev.

§ 3 Anvendelse
For boligområder B1 og B2 gælder:
3.1 Området udlægges til boligformål, områderne er vist på kortbilag 3.

3.2 Der kan drives virksomhed med liberale erhverv, som er forenelig  
 med områdets karakter som boligområde, hvis: 
 • Virksomheden ejes og drives af den, som bebor den pågældende  
 ejendom.
 • Erhvervsarealet højest udgør ¼ af bruttoetagearealet i den   
 pågældende bolig.
 • Virksomheden drives på en sådan måde, at ejendommens karakter  
 af bolig ikke ændres.
 • Virksomheden ikke medfører væsentlig gene for områdets øvrige  
 beboere.
 • Virksomheden ikke kræver parkering udover, hvad der er plads til  
 på den pågældende ejendom.
 • Skiltning kun foregår som almindelige navne- og nummerskilt, jf.  
 lokalplanens § 9 om skiltning.

3.3 I øvrige ejendomme og lokaler, som oprindeligt har været indrettet  
 til erhverv, kan der drives mindre virksomheder, som ikke eller kun  
 i ubetydeligt omfang medfører gener i form af støj, luftforurening,  
 lugt og  affaldsmængder.

3.4 I delområde B1 skal nye boliger opføres som åben/lav bebyggelse i  
 form af fritliggende parcelhuse og villaer samt dobbelthuse.

3.6 I delområde B2 skal nye boliger opføres som åben/lav eller tæt/lav.
 • Åben/lav bebyggelse i form af fritliggende parcelhuse og villaer   
 samt dobbelthuse.
 • Tæt/lav beboelsesbygninger skal være helt eller delvist sammen- 
 byggede med tilsvarende art (kædehuse, rækkehuse). 

For område BE1 med blandet bolig og erhverv gælder:
3.7 Området udlægges til blandet bolig og erhverv, i form af blandede  
 byformål med boliger, institutioner, ikke miljøbelastende offentlige  
 og private erhverv jf. § 3.9 og 3.10. Området er vist på kortbilag 3. 

3.8 Nye boliger skal opføres som åben/lav, tæt/lav eller etageboliger.

3.9 Der må i delområdet kun drives mindre virksomheder, som ikke   
 eller kun i ubetydeligt omfang medfører gener i form af    
 støj, luftforurening, lugt og affaldsmængde.

3.10 Følgende ikke genegivende erhverv er tilladt: Kontorer,    
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 liberale erhverv, klinikker, servicevirksomheder indenfor sundhed  
 og pleje, mindre cafe til lokal forsyning af området med et   
 serveringsareal på maksimalt 100 m2 samt institutioner,   
 foreningsaktiviteter og offentlige formål.
 • Der kan kun indrettes håndværksvirksomhed inden for maling,   
 elektronik, reparation af møbler og cykler samt kunsthåndværk.
 • Virksomheder udelukkende med catering er ikke tilladt.

3.11 Der kan i tilknytning til de i § 3.10 nævnte håndværksvirksomheder  
 etableres detailhandel med et areal på højst 200 m2 for salg   
 af produkter, som er fremstillet og/eller repareret på virksomheden. 
 
For centerområder C1, C2, C3, C4 og C5 gælder:
3.12 Områderne udlægges til centerformål, herunder boliger, butikker,  
 restauranter, hotel, kulturelle formål,  underholdning, turisme,   
 kontorer, klinikker, offentlig og privat service samt park og   
 haveanlæg.
 • Der kan kun indrettes håndværksvirksomhed indenfor maling,   
 elektronik, reparation af møbler og cykler samt kunsthåndværk.
 • Virksomheder udelukkende med catering er ikke tilladt.
 Delområdernes afgrænsning er vist på kortbilag 3.

3.13 Nye boliger 
 Delområde C1 og C5: 
 • Nye boliger kan opføres som åben/lav, tæt/lav eller etageboliger.
 
 Delområde C2, C3 og C4: 
 • Forhuse skal opføres som etageboliger.    
 • Bag- og sidehuse kan opføres som åben/lav, tæt-lav eller etage-  
 boliger.

3.14  Butikker må udelukkende lokaliseres indenfor den på kortbilag 3  
 viste detailhandelszone (bymidteafgrænsningen).   
 • Det samlede bruttoetageareal for ny detailhandel (herunder daglig- 
 varebutikker) må maksimalt udgøre 6000 m² og for ny udvalgs-  
 varehandel maksimalt 2000 m². 
 • Bruttoetagearealet for den enkelte butik til dagligvarehandel må  
 maksimalt udgøre 3.500 m² pr. butik. Hertil 200 m² personale-  
 faciliteter.
 • Bruttoetagearealet for den enkelte butik til udvalgsvarehandel må  
 maksimalt udgøre 1.500 m² pr. butik. Hertil 200 m² personale-  
 faciliteter.

Supplerende bestemmelser for centerområder:
3.15 Delområde C1: 
 • Kan anvendes til stationsformål, herunder busterminal, par-  
 keringspladser, ventehuse og cykelparkering.

3.16 I delområde C2 og C4 kan der indrettes boliger i stueetagen i   
 randbebyggelsen langs med Jernbanegade og Vestergade.

3.17 I delområde C3 må der ikke indrettes boliger i stueplan i rand-  
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 bebyggelsen langs Jernbanegade, Vestergade og Torvet (vist på   
 kortbilag 2).

3.18 Delområde C3: Der udlægges areal til offentligt grønt område nord  
 og øst for den offentlige parkeringsplads (matr. nr. 1 pk, 1 ab og del  
 af 1pg) området er vist på kortbilag 2.

3.19 Delområde C5: 
 • Området vest for biblioteket (matr. nr. 1 oæ og del af matr. nr. 1kl)  
 må kun anvendes som offentlig park. Området er vist på kortbilag 2.
 • Området foran rådhuset (del af matr. nr. 1kl) udlægges til grønt   
 område. Området er vist på kortbilag 2.
  

§ 4 Udstykning
4.1 Boligparceller må ikke udstykkes mindre end:
 • 700 m2 for åben-lav bebyggelse.
 • 800 m2 (2 x 400 m2) for dobbelthuse. 
 • 200 m2 for tæt-lav bebyggelse.

4.2 For øvrige parceller gælder det, at udstykninger og ændringer af   
 skel kun må finde sted, såfremt der herved opnås en bedre fordeling  
 imellem boligernes friarealer, og såfremt bebyggelsens    
 karakteristiske træk med randbebyggelse ikke ændres.  

4.3 Der kan tillige udstykkes sokkelgrunde, såfremt parkering jf. § 5 og  
 areal til udendørs ophold jf. § 7.2.4, 7.3.2 og 7.4.4 samt areal til   
 forsyningsledninger kan tilvejebringes indenfor arealet af de/den  
 oprindelige matrikel, som sokkelgrunden udstykkes fra.
 • Ved udstykning af sokkelgrunde beregnes bebyggelsesprocenten på  
 baggrund af de/den oprindelige matrikel.
  

§ 5 Vej, sti og parkeringsforhold
5.1 Nedenstående matrikler udlægges til offentlige formål, herunder   
 parkering. Områderne er vist på kortbilag 2.

 Delområde C1
 • Matrikel nr. 3e (Tingvej 7).
 
 Delområde C3
 • Matrikel nr. 1pg, 1hc og 7000dc (i Nørregade). 
 • Matrikel nr. 12dv (ved biografen).
 • Matrikel nr. 12kh samt del af matr. nr. 12 kg og 12bv (ved torvet).
 • Matrikel nr. 12bs og 12bt (På Nygade).

 Delområde C5
 • Del af matr. nr. 1kl (rådhuset).
 • Matrikel nr. 7000bh (ved biblioteket og kirken).

5.2 I delområde B2 skal der på den østlige side af Nørregade sikres   
 tilkørsel fra Nørregade til samtlige ejendomme, der er beliggende ud  
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 til Jernbanegade.

5.3 Al parkering skal udlægges på egen grund, dog kan der  i delom-  
 råderne BE1, C1, C2, C3, C4 og C5 godkendes fælles parkerings-  
 løsninger.

5.4 Der skal udlægges følgende parkering:
 • 1 p-plads pr. bolig.
 • 1 p-plads pr. 50 m2 etageareal til erhverv, butik, restauration.

5.5 For områderne C1, C2, C3, C4 og C5 gælder, at krav om udlæg af   
 yderligere p-pladser jf. § 5.4 udløses alene ved nybyggeri og/eller  
 ændret anvendelse på over 100 m² etageareal. 

5.6 Delområde C1: Der udlægges areal til vej A-A for busser (som i   
 princippet vist på kortbilag 3)

5.7 Langtids- og natparkering af lastbiler med en totalvægt over   
 3.500 kg er ikke tilladt indenfor lokalplanområdet. 

§ 6 Tekniske anlæg
6.1 Alle områdets forsyningsledninger skal fremføres i jorden.

6.2 Ny bebyggelse skal være tilsluttet almen vandforsyning, elnet og   
 offentlig kloak.

6.3 Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning.
 • Hvis ny bebyggelse opføres som lavenergibyggeri, skal der   
 dispenseres for tilslutningspligten jf. planlovens § 19, stk. 4.   
 Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for  
 ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for   
 lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

6.4 Der kan gives tilladelse til etablering af de for området nødvendige  
 tekniske anlæg. Anlæggene skal  i form og udseende tage hensyn til  
 det omgivende bymiljø.

6.5 Ejendomme til tekniske anlæg til forsyning af området kan   
 udstykkes, så grunden ikke er større end anlæggets sokkelflade   
 +1,0 m hele vejen rundt.

6.7 Der kan etableres lokal nedsivning/afledning af regnvand (LAR),  
 hvis jordbundsforholdene og de geotekniske forhold tillader det.

6.8 Der kan etableres terrænbaseret forsinkelse af regnvand f.eks. i form  
 af render i gaderne.

Solenergianlæg - generelt
6.6 Solenergipaneler skal opsættes på samme led og i en samlet form,  
 som et eller flere hele rektangler eller kvadrater på det enkelte tag,  
 eller tilpasset tagets facon. 
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 Solenergipanelerne må ikke løftes i en vinkel på taget, med mindre  
 det ikke kan ses fra det nære gadeplan.
 Solenergianlæg skal placeres på tagets bagside (dvs. væk fra vej),   
 hvis effekten ikke herved forringes væsentligt.

6.7 Solenergipaneler skal være antirefleksbehandlede og refleksfri.

Solenergianlæg - Eksisterende bebyggelse
6.8 Der må ikke opsættes solenergianlæg på bygninger med SAVE   
 vurderingen 1-3, jf. § 12.

6.9 På bygninger med SAVE vurderingen 4, jf. § 12 kan der opsættes  
 solenergianlæg. I forbindelse med den konkrete tilladelse vil   
 der blive lagt vægt på, at anlægget projekteres, så det griber mindst  
 muligt  ind i bygningens arkitektur, for eksempel om:
  • Anlægget ikke er synligt fra offentlig vej og sti.
  • Anlægget placeres pænt og symmetrisk, så tagdækningen  
    er synlig både for oven og for neden.

6.10 På eksisterende bebyggelse må solenergianlæg kun opsættes på   
 tage.
 Anlægget må højst udgøre 50 % af pågældende tagflade, hvis det er  
 ejendommens eneste tagflade med solenergipaneler. 

6.11 På tegltage, skifertage og eternittage skal der friholdes mindst 2   
 rækker tagsten øverst og nederst og 3 rækker i siderne. På øvrige   
 tage skal der være mindst 40 cm frit tag hele vejen rundt om   
 solenergipanelerne.

Solenergianlæg - Ny bebyggelse
6.12  Ved nybyggeri må solenergianlæg integreres i facader og/eller tag,   
 ligesom det må have et større omfang, f.eks. hele ejendommens tag- 
 flade eller facade, hvis anlægget fremstår som en integreret del af  
 bygningens arkitektur.

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering
7.1  For boligområderne B1 og B2 gælder:
7.1.1 I delområde B1 må bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom  
 ikke overstige 30.

7.1.2 I delområde B2 må bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom  
 ikke overstige 40.

Hovedhuse
7.1.3 Bebyggelsen skal placeres med tagryg parallelt med vej.

7.1.4 Bygningshøjden må ikke overstige  8,5 m og 
 facadehøjden må ikke overstige 3,5 m.

7.1.5 For grunde med indtegnet facadezone på kortbilag 2 gælder, at   
 hovedhuset skal placeres med facaden indenfor facadezonen, som er  
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 2-4 meter fra vejskel, jf. fig. 1.
 Dog skal bebyggelse på Nygade placeres indenfor en facadezone på  
 0-2,5 meter fra vejskel.

7.1.6 Der må ikke opføres bebyggelse på arealet mellem vejskel og   
 hovedhusets facade mod vej.
 
Sekundære bygninger
7.1.8 Tilbygninger, garager, carporte, udhuse og lignende sekundære   
 bygninger skal placeres minimum 1 meter bag hovedhusets facade  
 mod vej.
  
7.1.9 For garager, carporte, udhuse og lignende sekundære bygninger må 
 bygningshøjden ikke overstige 5 meter.

7.2 For område til blandet bolig og erhverv; BE1 gælder:
7.2.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige :
  • 30 % for åben/lav 
  • 40% for tæt/lav 
  • 60 % for etagebebyggelse og ejendomme der helt eller   
  overvejende anvendes til erhverv.

7.2.2 Bygningshøjden må for tæt-lav ikke overstige 8,5 meter og max. 2  
 etager. For etageboliger må bygningshøjden ikke overstige 12 meter  
 max. 3 etager.

7.2.3 For grunde med indtegnet facadezone på kortbilag 2 gælder, at   
 hovedhuset placeres med facaden indenfor facadezonen, som er 2-4  
 meter fra vejskel, jf. fig. 1.    
 
7.2.4 Ved nybyggeri skal der indenfor hver ejendom udlægges udendørs  
 opholds areal svarende til 15 % af boligetagearealet.

7.3 For område C1 til centerformål gælder:
7.3.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke    
 overstige: 
  • 40 % for ejendomme der alene anvendes til boligformål
  • 75 % for etagebebyggelse og ejendomme der helt eller   
  overvejende anvendes til erhverv.

7.3.2 Ved nybyggeri skal der indenfor hver ejendom udlægges udendørs  
 opholds areal svarende til 15 % af boligetagearealet.

7.3.3 Bebyggelsen skal placeres med tagryg parallelt med vej.
 
7.3.4 Bygningshøjden må ikke overstige 12 m og
 facadehøjden skal være mellem 6 og 9 meter.

7.3.5 For grunde med indtegnet facadezone, vist på kortbilag 2, gælder at   
 hovedhuset placeres med facaden indenfor facadezonen, som er 2-4  
 meter fra vejskel, jf. fig. 1.

2-4 meter fra vejskel

÷

÷

÷

Fig. 1 facadezone.
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7.3.6 Der må ikke opføres bebyggelse mellem vejskel og hovedhusets   
 facade.

7.4 For område C2, C3 og C4  til centerformål gælder:
7.4.1 I delområde C2 og C4 må bebyggelsesprocenten for den enkelte   
 ejendom ikke overstige 75.

7.4.2 I delområde C3 må bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom  
 ikke overstige 100.

7.4.3 Byrådet kan dog tillade bebyggelsesprocenten forøget, når der er tale  
 om hjørnegrunde med facade til vej således, at der på hvert enkelt  
 ejendom kan gives tilladelse til at opføre et forhus i hele vejskellets  
 længde. 

7.4.4 Ved nybyggeri skal der indenfor hver ejendom udlægges udendørs  
 opholds areal svarende til 15 % af boligetagearealet.

Forhuse
7.4.5 Bebyggelse langs Jernbanegade, Torvet, Vestergade og Frederiks- 
 gade skal udføres som sluttet randbebyggelse (jf. fig. 2). Med facade i  
 facadelinjen, vist på kortbilag 2. 

7.4.6 Forhusbebyggelse er vist på kortbilag 2. Forhusbebyggelse skal være  
 opført før eller senest samtidig med bag- og sidehuse.

7.4.7 Bygningsbredden (dybden) må maksimalt være 11 meter, eksklusiv  
 altaner og altangange. I Vestergade og Jernbanegade må altaner og  
 altangang må kun opføres på den facade, der vender væk fra offent- 
 lig vej (bagsiden). 

7.4.8 Bygningshøjden må ikke overstige 12 meter
 Facadehøjden skal være mindst 6 meter og maksimalt 9 meter.

7.4.9  Ny bebyggelse mod vej skal udformes med flere, selvstændige fa-  
 cadeudtryk af max. 15 meter. Bestemmelsen forhindrer ikke, at en  
 ejendom kan udstykkes i flere selvstændige matrikelnumre.
 
7.4.10 Butikker langs Jernbanegade, Vestergade og Torvet skal have   
 hovedindgang fra gade og torv.

Bag- og sidehuse
7.4.11 Bag- og sidehuse må bygges i op til 2 etager med en maksimal   
 bygningshøjde på 9 meter. Facadehøjden må ikke overstige 6,2   
 meter.

7.4.12 Byggeri i skel mod nabo kan tillades.

7.5 For område C5  til centerformål gælder:
7.5.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 75.

Facade i facadelinjen i 
vejskel.

÷

÷

Fig. 2 Randbebyggelse 
-princip.
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7.5.2 Bygningshøjden må ikke overstige 12 meter og 
 facadehøjden skal være mindst 6 meter og maksimalt 9 meter

7.6 Trafikstøj
7.6.1 Ny bebyggelse skal sikres mod trafikstøjgener fra jernbane og vejene  
 i og omkring lokalplanområdet. Bebyggelsen skal udføres, så det   
 (indvendige) støjniveau i primære opholdsrum ikke overstiger de  
 anbefalede grænseværdier.

§ 8 Bebyggelsens ydre fremtræden
 • Ombygning af bygninger udpeget med en SAVE værdi 1-4, jf. § 12,  
 kortbilag 5 og bilag 6 skal ske efter bestemmelserne i § 8.1-8.6.

 • Øvrig eksisterende bebyggelse samt ny bebyggelse skal følge be-  
 stemmelserne i § 8.7.

8.1 Historicisme
Hovedhuse, der på kortbilag 4 og i bilag 6 er udpeget som historicistiske, skal 
følge bestemmelserne i § 8.1.

8.1.1 Facader
 • Facader skal fremstå i blank murværk eller pudsede med bemaling 
 /kalk eller indfarvet puds. Bemalingen skal have en kalklignende   
 overflade. Det vil sige en mat overflade, som opnås ved en silikat   
 baseret maling eller ved kalkning

 • Nogle historicistiske villaer er opført i blank murværk eller pudset    
 murværk med delpartier i blank murværk. For disse bygninger gæl- 
 der, at blank murværk som hovedregel skal bevares. Der må ikke   
 pudses, vandskures eller påføres maling på facader eller delpartier af  
 facader, der fremstår i blank mur. 

 • Eksisterende frontspecier skal bevares.

 • Eksisterende ornamentik i facaden skal bevares, for eksempel      
 profileret taggesims, stik, friser, søjler, balustre med videre, der er    
 brugt til udsmykning.

8.1.2 Tage
 • Tage skal fremstå som symmetriske saddeltage med en hældning  
 på mindst 40°, evt. med halv- eller kvartvalm. Valmen skal have en  
 hældning på mindst 60°. På etageejendomme over 1½ plan kan tage  
 tillige frem stå som mansardtag. 
 • Delpartier, som eksempelvis tårne, udestuer, sidehuse og andre  
 1-etagers tilbygninger kan udføres med andre taghældninger. 

 • Tagmaterialet må kun være røde, matte lertegl i vingeform, skifer,  
 sort mat fibercementskifer uden afskårne hjørner, røde matte beton- 
 tagsten i vingeform eller sorte matte, flade/plane betontagsten .   
 Med mat menes en overflade, der svarer til en malet overflade med  
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 et glanstal på 20. På bygninger, der oprindeligt er opført med sorte  
 glaserede tegl, kan dette materiale fortsat anvendes.
 
 • Bygninger med tage uden tagudhæng skal bevares som sådan.
 
 •  Eksisterende udsmykkede vindskeder, sternbrædder og tag-  
 udhæng skal bevares eller udskiftes med kopier.

8.1.3 Vinduer og døre
 • Vinduer skal placeres med en vinduesfals og være opsprossede eller  
 med kors og lodpost og have ruder af plant glas.

 • På bygninger med SAVE-værdi 1-3 skal  rammer og karme være i  
 træ eller alu/træ. 

 • Eksisterende originale hoveddøre og porte, der er synlige fra vej og    
 sti, skal bevares.

 • Øvrige hoveddøre, der er synlige fra vej og sti, skal være malede  
 fyldningsdøre af træ, evt. med opsprosset vinduesparti i den øverste  
 1/3.

8.1.4 Kviste og ovenlysvinduer
 • Vinduer og kviste på tagflader, der er synlige fra vej, skal placeres  
 regelmæssigt. Tagvinduer skal udformes som enkeltstående. 

 • Den samlede bredde på tagvinduer og kviste må ikke overstige ½  
 af tagfladens samlede længde. 

 • På tagflader, der er synlige fra vej, skal der mellem de enkelte   
 tagvinduer være en afstand, der som minimum svarer til højden på  
 tagvinduet. 

 • Eksisterende kviste, som huset er opført med, skal bevares. 

 • Nye kviste skal være af samme type som eventuelt oprindelige   
 kviste på huset. Øvrige kviste skal udformes som vist i fig. 3 på side  
 42.

 •Der må kun etableres kviste i nederste tagetage.

 • Tagvinduer på tagflader, der er synlige fra vej, må maksimalt være  
 80 cm brede og 140 cm høje og må ikke placeres i kontakt med   
 hinanden.
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Lang taskekvistFig. 3 Mulige kviste

Rytterkvist Kvist med 
fladt tag

Pultkvist Taskekvist

8.2 Bedre Byggeskik
 Hovedhuse, der på kortbilag 4 og i bilag 6 er udpeget som Bedre   
 Byggeskik, skal følge bestemmelserne i § 8.2.
 
8.2.1 Facader
 • Facader skal fremstå i blank murværk eller pudsede med bemaling 
 /kalk, eller pudses med indfarvet puds. Bemalingen skal have en   
 kalklignende overflade. Det vil sige en mat overflade, som opnås    
 ved en silikatbaseret maling eller ved kalkning.

 • Facader i blank mur skal som hovedregel bevares. Det må ikke   
 pudses, vandskures eller påføres maling eller facadebeklædning på  
 facader, der fremstår i blank mur.

 • Eksisterende ornamentik i facaden, som for eksempelvis stik ved    
 vinduer, døre og taggesims, skal bevares og må ikke dækkes med   
 sternbrædder eller anden udvendig facadebeklædning.

8.2.2 Tage
 • Tage skal fremstå som symmetriske saddeltage med en hældning  
 på mindst 40°, evt. med halv- eller kvartvalm. Valmen skal have en  
 hældning på mindst 60°. Udestuer, sidehuse og andre 1-etagers   
 tilbygninger kan udføres med andre taghældninger.

 • Tagmaterialet må kun være røde eller sorte, matte lertegl i vinge- 
 form, røde eller sorte matte betontagsten i vingeform. Med mat me- 
 nes en overflade, der svarer til en malet overflade med et glanstal på  
 20.

 • Der må ikke etableres udhæng på taget.

8.2.3 Vinduer og døre
 • Vinduer skal placeres med en vinduesfals og være opsprossede eller  
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 med kors og lodpost og ruder af plant glas.

 • På bygninger med SAVE-værdi 1-3 skal  rammer og karme være i  
 træ eller alu/træ.

 • Eksisterende originale hoveddøre, der er synlige fra vej og sti, skal  
 bevares.

 • Øvrige hoveddøre, der er synlige fra vej og sti skal være  malede  
 fyldningsdøre af træ, evt. med opsprosset vinduesparti i den øverste  
 1/3.

8.2.4 Kviste og ovenlysvinduer
 • Vinduer og kviste på tagflader, der er synlige fra vej, skal placeres  
 regelmæssigt. Tagvinduer skal udformes som enkeltstående. 

 • Den samlede bredde på tagvinduer og kviste må ikke overstige   
 halvdelen af tagfladens samlede længde. 

 • På tagflader, der er synlige fra vej, skal der mellem de enkelte   
 tagvinduer være en afstand, der som minimum svarer til højden på  
 tagvinduet.

 • Eksisterende kviste, som huset er opført med, skal bevares.

 • Nye kviste skal være af samme type som eventuelt oprindelige   
 kviste på huset. Der må kun etableres kviste i nederste tagetage.   
 (Eksempler på kviste se fig. 3, s. 42)
 
 • Tagvinduer på tagflader, der er synlige fra vej, må maksimalt være  
 80 cm brede og 140 cm høje og må ikke placeres i kontakt med   
 hinanden.

8.3 Nyklassicisme
 Hovedhuse, der på kortbilag 4 og i bilag 6 er udpeget som nyklas- 
 sicistiske, skal følge bestemmelserne i § 8.3.

8.3.1 Facader
 • Facader skal fremstå i blank murværk pudsede med bemaling/kalk,    
 eller pudsede med indfarvet puds. Bemaling skal have en kalk-  
 lignende overflade. Det vil sige en mat overflade, som opnås ved en    
 silikatbaseret maling eller ved kalkning.

 • Facader i blank murværk skal som hovedregel  bevares. Der må   
 ikke pudses, vandskures eller påføres maling, eller påsættes   
 facadebeklædning på facader, der fremstår i blank murværk.

 • Eksisterende ornamentik i facaden, som for eksempel stik ved     
 vinduer, døre og taggesims skal bevares og må ikke dækkes med   
 sternbrædder eller anden udvendig facadebeklædning.
 • Symmetrien i den enkelte facade skal opretholdes ved foran-  
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 dringer, for eksempel ved tilbygning, eller ved etablering af      
 nye vinduer.

8.3.2 Tage
 • Tage skal fremstå som symmetriske saddeltage med en hældning  
 på mindst 40°. På bygninger med mindst to etager, må tage også   
 fremstå som saddeltage med helvalm eller mansard.   

 • Udestuer, sidehuse og andre 1-etagers tilbygninger kan udføres   
 med andre taghældninger og materialer. 

 • Tagmaterialet må kun være røde eller sorte matte lertegl i   
 vingeform. Eller røde/sorte matte betontagsten i vingeform.
 Med mat menes en overflade der svarer til en malet overflade med    
 glanstal på 20.

 • Der må ikke etableres udhæng på taget.

8.3.3 Vinduer og døre
 • Vinduer skal placeres med en vinduesfals og være opsprossede og  
 have ruder af plant glas.

 • På bygninger med SAVE-værdi 1-3 skal  rammer og karme være i  
 træ eller alu/træ.  

 • Eksisterende originale hoveddøre og porte, der er synlige fra vej og    
 sti, skal bevares.

 • Øvrige hoveddøre, der er synlige fra vej og sti skal være  malede   
 fyldningsdøre af træ evt. med opsprosset vinduesparti i den øverste  
 1/3.

8.3.4 Kviste og ovenlysvinduer
 • Vinduer og kviste på tagflader, der er synlige fra vej, skal placeres  
 regelmæssigt. Tagvinduer skal udformes som enkeltstående. 

 • Den samlede bredde på tagvinduer og kviste må ikke overstige   
 halvdelen af tagfladens samlede længde. 

 • På tagflader, der er synlige fra vej, skal der mellem de enkelte   
 tagvinder være en afstand, der som minimum svarer til højden på  
 tagvinduet.

 • Eksisterende kviste, som huset er opført med, skal bevares.

 • Nye kviste skal være af samme type som eventuelt oprindelige   
 kviste på huset. 

 • Der må kun etableres kviste i nederste tagetage. 
 (Se mulige kviste se fig. 3, s. 42).  
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 • Tagvinduer på tagflader, der er synlige fra vej, må maksimalt være  
 80 cm brede og 140 cm høje og må ikke placeres i kontakt med   
 hinanden.

 • Symmetrien på den enkelte tagflade skal opretholdes ved foran-  
 dringer. For eksempel ved tilbygning, ved etablering af kviste og    
 etablering af vinduer.

8.4 Funkis
 Hovedhuse, der på kortbilag 4 og i bil og 6 er udpeget som Funkis,  
 skal følge bestemmelserne i § 8.4.

8.4.1 Facader
 • Facader skal fremstå i blank murværk eller pudsede med bemaling 
 /kalk, eller pudses med indfarvet puds. Bemalingen skal have en   
 kalklignende overflade. Det vil sige en mat overflade, som opnås ved  
 en silikatbaseret maling eller ved kalkning.

 • Facader i blank murværk skal som hovedregel  bevares. Der må   
 ikke pudses, vandskures eller påføres maling, eller påsættes   
 facadebeklædning på facader, der fremstår i blank murværk.

8.4.2. Tage
 • Tage skal fremstå som pyramidetage med en hældning på   
 maksimalt 25° eller som flade tage. Tage med lertegl må udføres   
 med en hældning på op til 45°. 

 • Udestuer, sidehuse og andre 1-etagers tilbygninger kan udføres   
 med andre taghældninger.
  
8.4.2 Vinduer og døre
 • Vinduer skal fremstå uden opsprosning, eller med lodret op-  
 sprosning, eventuelt med trækruder. Vinduesglas skal være plane. 

 • På bygninger med SAVE-værdi 1-3 skal rammer og karme være af  
 træ, alu/træ eller metal.

 • Eksisterende cirkulære vinduer skal bevares.

 • Eksisterende originale hoveddøre, der er synlige fra vej og sti, skal  
 bevares.

 • Øvrige hoveddøre der er synlige fra vej og sti, skal være af træ eller  
 glas uden ornamentik og buede vinduespartier.

8.5 Dansk funktionel tradition
 Hovedhuse, der på kortbilag 4 og i bilag 6 er udpeget som Dansk   
 funktionel tradition, skal følge bestemmelserne i § 8.5.

8.5.1 Facader
 • Facader skal fremstå i blank mur i rød eller gul lertegl. Facader i  
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 blank mur må som hovedregel ikke pudses, vandskures eller males.

 • Der må ikke etableres ornamentik i facaden.

8.5.2 Tage
 • Tage skal fremstå som symmetriske saddeltage med en hældning  
 på mindst 40°. Udestuer, sidehuse og andre 1-etagers tilbygninger,  
 kan udføres med andre taghældninger.

 • Tagmaterialer må kun være røde eller sorte matte lertegl i vinge- 
 form, eller røde eller sorte matte betontagsten i vingeform. Med mat  
 menes en overflade, der svarer til en malet overflade med et glanstal  
 på 20.

8.5.3 Vinduer og døre
 • Vinduer skal fremstå uden opsprosning, eller med lodret op-  
 sprosning, eventuelt med trækruder. Vinduesglas skal være plane.

 • På bygninger med SAVE-værdi 1-3 skal rammer og karme være af  
 træ, alu/træ eller metal.

 • Eksisterende originale hoveddøre, der er synlige fra vej og sti, skal  
 bevares.

 • Øvrige hoveddøre, der er synlige fra vej og sti, skal være af træ eller  
 glas uden ornamentik og buede vinduespartier.

8.5.4 Kviste og ovenlysvinduer
 • Der må ikke etableres kviste.

 • Vinduer på tagflader der er synlige fra vej, skal placeres regel-  
 mæssigt. Tagvinduer skal udformes som enkeltstående.   
 
 • Den samlede bredde på tagvinduer må ikke overstige halvdelen af  
 tagfladens samlede længde. 

 • På tagflader der er synlige fra vej, skal der mellem de enkelte   
 tagvinder være en afstand der som minimum svarer til højden på  
 tagvinduet.

 • Tagvinduer på tagflader der er synlige fra vej, må maksimalt være  
 80 cm brede og 140 cm høje og må ikke placeres i kontakt med   
 hinanden.

8.6 Nyere murermestervilla
 Hovedhuse, der på kortbilag 4 og i bilag 6 er udpegede som Nyere  
 murermestervilla, skal følge bestemmelserne i § 8.6.

8.6.1 Facader
 • Facader skal fremstå i blank mur i rød eller gul lertegl.
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 • Huse i blank mur må som hovedregel  ikke pudses, vandskures   
 eller males. Fugefarver og fugetyper skal bevares.

 • Eksisterende bygningsdele omkring vinduer, døre og karnapper    
 skal bevares. Der må ikke etableres ny ornamentik i facaden.

8.6.2 Tage
 • Tage skal fremstå som symmetriske saddeltage uden valm.   
 Taghældningen på huse i 1½ etage skal være mindst 45°. Tage på  
 huse i 1 etage skal være mindst 35°. Udestuer, sidehuse og andre 1  
 etagers tilbygninger kan udføres med andre taghældninger.

 • Tagmaterialer må kun være røde/sorte matte lertegl i vingeform,  
 eller røde/sorte matte betontagsten i vingeform. Med mat menes en  
 overflade, der svarer til en malet overflade med et glanstal på 20.

 • Spærender, vindskeder og inddækninger skal være synlige.

8.6.3 Vinduer og døre
 • Vinduer skal fremstå uden opsprosning, eller med lodret op-  
 sprosning, eventuelt med trækruder. Vinduesglas skal være plane. 

 • På bygninger med SAVE-værdi 1-3 skal rammer og karme være af  
 træ, alu/træ eller metal. 

 • Eksisterende karnapper og ”blomstervinduer” kan fremstå med    
 anden opsprosning og eventuelt blyindfattede farvede ruder, som    
 skal bevares.

 • Eksisterende originale hoveddøre, der er synlige fra vej og sti, skal  
 bevares.

 • Øvrige hoveddøre, der er synlige fra vej og sti, skal være af træ eller  
 glas uden ornamentik og buede vinduespartier.

8.6.4 Kviste og ovenlysvinduer
 • Det må ikke etableres kviste.
 
 • Vinduer på tagflader, der er synlige fra vej, skal placeres regel-   
 mæssigt. Tagvinduer skal udformes som enkeltstående.   
 
 • Den samlede bredde på tagvinduer må ikke overstige halvdelen af  
 tagfladens samlede længde. 

 • På tagflader, der er synlige fra vej, skal der mellem de enkelte tag 
 vinduer være en afstand, der som minimum svarer til højden på tag 
 vinduet. 

 • Tagvinduer på tagflader der er synlige fra vej, må maksimalt være  
 80 cm brede og 140 cm høje og må ikke placeres i kontakt med   
 hinanden.
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8.7 Ny bebyggelse
§ 8.7 gælder al ny bebyggelse samt for eksisterende bebyggelse, hvor der ikke 
er udpeget en byggestil.

For delområde B1, B2 og BE1 gælder:
Ny bebyggelse skal indpasses med respekt for det eksisterende bymiljø, der 
skal tilstræbes en helhedsvirkning med den omgivende bebyggelse.

8.7.1 Facader
 • Facader skal fremstå i blank murværk i røde/rødbrune teglsten   
 eller pudsede med bemaling/kalk, eller pudses med indfarvet puds.  
 Bemalingen skal have en kalklignende overflade. Det vil sige en mat  
 overflade, som opnås ved en silikatbaseret maling eller ved kalkning.

 • Delpartier på max. 30 % af facaden (ex. vinduer og døre) må   
 fremstå i materialerne glas, metal, træ, fiberbeton eller eternit.   
 • Tilbygninger og sekundære bygninger kan tillige opføres i andre  
 materialer.

8.7.2  Tage
 • Tage skal udformes som symmetriske sadeltage med en hældning  
 på mindst 40°, evt. med halv- eller kvartvalm. Valmen skal have en  
 hældning på mindst 60°.

 • På etagebyggeri (over 1½ etage) kan tage tillige udføres som flade  
 tage eller mansardtage.

 • På bygninger op til 1½ plan må udhæng på tage maksimalt være  
 30 cm inkl. tagrender.

 • Tilbygninger og sekundære bygninger kan udformes med en anden  
 tagform og/eller taghældning samt andre materialer.

 • Tagmaterialet må kun være røde eller sorte matte lertegl i vinge- 
 form, skifer, sort mat fibercementskifer uden afskårne hjørner, røde/ 
 sorte matte betontagsten eller tagpap. Med mat menes en overflade,  
 der svarer til en malet overflade med et glanstal på 20. 

8.7.3  Kviste og ovenlysvinduer
 • Vinduer og kviste, der er synlige fra vej, skal placeres regelmæssigt. 

 • Den samlede længde på tagvinduer og kviste må ikke overstige   
 halvdelen af tagflades samlede længde. 

 • Tagvinduer skal udformes som enkeltstående. 
 
 • På tagflader, der er synlige fra vej, skal der mellem de enkelte tag 
 vinduer være en afstand, der som minimum svarer til højden på   
 tagvinduet.
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For delområderne C1, C2, C3, C4 og C5 gælder:
Ny bebyggelse skal indpasses med respekt for det eksisterende bymiljø, der 
skal tilstræbes en helhedsvirkning med den omgivende bebyggelse.

8.7.4 Facader
 • For forhusbebyggelse med facade i facadelinjen jf. kortbilag 2  skal  
 forslag til facadeudformning godkendes af Faxe Kommune, inden ny  
 bebyggelse opføres.

 • Følgende facadematerialer kan anvendes: teglsten i blank mur   
 eller pudset, vandskuret eller filtset murværk, der farvebehandles,  
 glas, metal, træ og natursten. 

 • Facadepartier og bygningsdele som for eksempel sokkel, hovedge- 
 sims, sålbænk, indgangsparti og karnap kan udføres i andre mate- 
 rialer.

 • Farvebehandlede materialer til facader må kun fremstå i følgende  
 farver: Dodenkop, Mørkebrun, brun umbra, grøn umbra, grågrøn,  
 lysegrå, mørkegrå, hvid, engelsk rød, svensk rød, sort, terra di sienna  
 og okker. jf. farveskala på bilag 7

 • Vinduer ud mod vej skal placeres regelmæssigt.

 • Sekundære bygninger, tilbygninger, baghuse og sidehuse kan op- 
 føres i andre materialer.

8.7.5  Tage
 • Tage på bygninger i optil 1½ etage skal udformes som symmetriske  
 sadeltage med en hældning på mindst 40°, evt. med halv- eller   
 kvartvalm. Valmen skal have en hældning på mindst 60°.

 • Tilbygninger, sekundære bygninger, baghuse og sidehuse kan ud- 
 formes med en anden tagform og/eller taghældning.

 • Tagmaterialet må kun være røde eller sorte matte lertegl i vinge- 
 form, skifer, sort mat fibercementskifer uden afskårne hjørner, røde/ 
 sorte matte betontagsten eller tagpap. Med mat menes en overflade,  
 der svarer til en malet overflade med et glanstal på 20. 

8.7.6  Kviste og ovenlysvinduer
 • Vinduer og kviste, der er synlige fra vej, skal placeres regelmæssigt. 

 • Den samlede længde på tagvinduer og kviste må ikke overstige   
 halvdelen af tagflades samlede længde. 

 • Tagvinduer skal udformes som enkeltstående. 

 • På tagflader, der er synlige fra vej, skal der mellem de enkelte   
 tagvinduer være en afstand der som minimum svarer til højden på  
 tagvinduet.
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§ 9 Skiltning
9.1 For delområde B1, B2 og BE1 gælder:
9.1.1 Skilte og reklamer må ikke opsættes ud over normale skilte med   
 personnavne og husnummer.
 • Dog kan der tillades navneskilt for erhvervsvirksomhed udført som  
 et maksimalt 30 cm x 75 cm stort, fast skilt på en højst 1 meter høj  
 stander i indkørsel eller påsat på/ved indgangsdør - alt under   
 hensyntagen til bygningens arkitektur og omgivelserne.

9.1.2 Skilte må ikke have lysvirkning.

9.2 For delområde C1, C2, C3, C4 og C5 gælder:
9.2.1 Skiltning, solafskærmning og belysning på og af bygninger skal   
 godkendes af Faxe Kommune.   

9.2.2 • Skiltning må kun vedrøre firmanavn, logo og åbningstider.
 • Skilte må kun placeres på facadevægge
 • Der må ikke opsættes skilte over stueetagen.
 • Skilte må ikke skjule/ødelægge bygningsdetaljer.
 • Skiltets højde må ikke overstige 40 cm.
 • Skiltning må ikke have en vandret eller lodret opdelende effekt af  
 facaden.
 • Flere skilte på samme facade skal samordnes således, at der opnås  
 en helhed i facaden.
 • Skiltning på facader må ikke afgive lyd eller bevæge sig.
 • Overklæbning eller blænding af vinduer er ikke tilladt.
 • Udhængsskilte må højest have et omfang af 0,5 m² og et frem-  
 spring på højest 1,0 meter fra facaden. De skal være hævet minimum  
 2,2 meter over terræn.
 • Henvisningsskilte må højest have et omfang af 0,5 m².

9.2.3 Det er ikke tilladt at opsætte fritstående pyloner, billboards og   
 lignende til reklamering.
 • Dog kan der i forbindelse med større dagligvarebutikker (over 1000 
  m²) og ved benzinsalg opstilles én fritstående skiltepylon på maksi- 
 malt 3,2 x 0,8 m i forbindelse med butikkerne.
 • Findes flere butikker på samme matrikel, skal reklamer samordnes  
 på samme pylon.

9.2.4 Der må ikke opsættes faste markiser eller baldakiner på bygning-  
 ernes facader. Markiser skal være sammenfoldelige/oprullelige.
 • Markiser skal tilpasses bygningens arkitektur og må som hoved- 
 regel ikke være bredere end det enkelte vindue (vindueslysningen).
 
9.2.5 Belysning af skilte skal udføres, så kun skiltet oplyses. For eksempel  
 i form at et indvendigt belyst skilt eller som enkeltsiddende bog-  
 staver der belyses bagfra.
 • Der må ikke opsættes laserlys.
 • Der må ikke opsættes dynamiske, digitale reklameskilte som for  
 eksempel lysaviser eller fladskærmspaneler.
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9.2.6 På centrale pladser som for eksempel torvet, ved biblioteket og   
 stationspladsen må der opstilles enkelte digitale infotavler.   
 

§ 10 Ubebyggede arealer
10.1 Udendørs oplag må kun finde sted indenfor tæt hegnede arealer i  
 direkte tilknytning til bebyggelsen.

10.2 Udendørs oplag af uindregistrerede køretøjer, campingvogne,   
 fritidsbåde,skurvogne, hestetrailere, containere og lign. er   
 ikke tilladt indenfor  lokalplanområdet.

10.3 • Stendige lang Præstevænget og Frederiksgade markeret på   
 kortbilag 5, må ikke gennembrydes, fjernes eller ændres uden   
 tilladelse fra Faxe Kommune.

 • Lindetræer langs Præstevænget, markeret på kortbilag 5, må ikke  
 fældes uden tilladelse fra Faxe Kommune.
 

§ 11 Terrænregulering
11.1 Terrænregulering på mere end ± 0,5 meter i forhold til eksisterende  
 terræn efter byggemodning må ikke finde sted.

11.2 Der må ikke ske terrænreguleringer nærmere skel end èn meter.  

§ 12 Bevaringsværdige og miljøunderstøttende bygninger
Bevaringsværdige bygninger
12.1 Særlige bygninger udpeget med SAVE 1-3, som anført på kortbilag  
 5 og bilag 6, må ikke nedrives, uden tilladelse fra Byrådet.

12.2 Bygninger udpeget med SAVE 1-3, som anført på kortbilag 5 og   
 bilag 6, må ikke ændres uden tilladelse fra Faxe Kommune for såvidt  
 angår:
 • Etablering af nye vinduer.
 • Udskiftning af vinduer, tage og døre
 • Ændring af farver på vinduer, døre eller facade.
 • Etablering af kviste eller tagvinduer i bygninger, hvor disse ikke  
 allerede findes.
 • Udvendig isolering af bygninger.
 • Etablering af tilbygning og sekundær bygning, der er fysisk   
 sammenhængende med den særligt udpegede bygning.
 • Ændring af bygningerne skal følge bygningens byggestil jf. § 8.

12.3 Ved ombygning skal der til udvendige bygningssider anvendes   
 materialer, der er i overensstemmelse med bygningens oprindelige  
 byggestil jf. § 8.1-8.6.

Miljøunderstøttende bygninger
12.4 Bygninger udpeget med SAVE 4, som anført på kortbilag 5 og bilag  
 6 må ikke ændres uden tilladelse fra Faxe Kommune for såvidt   
 angår:
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 • Etablering af kviste eller tagvinduer i bygninger, hvor disse ikke  
 allerede findes.
 • Udvendig isolering af bygninger.
 • Ændring af bygningerne skal følge bygningens byggestil jf. § 8.

§ 13 Forudsætninger for ibrugtagen
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:
13.1 Bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning.
 Er bebyggelsen opført som lavenergibebyggelse* er der ikke til-  
 slutningspligt til kollektiv varmeforsyning.
 * Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet  
 for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer  
 for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

13.2 Ny bebyggelse er tilsluttet offentlig/kollektiv vandforsyning,  
 elforsyning og kloakforsyning.

13.3 Parkering jf. § 5 og udendørs opholdsrealer jf. § 7.2.4, 7.3.2 og 7.4.4  
 er etableret. 

§ 14 Servitutter
14.1 Deklarationer og private tilstandsservitutter, der er uforenelige med  
 lokalplanen, fortrænges af planens bestemmelser.
 Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste   
 servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder.

§ 15 Ophævelse af lokalplaner/byplanvedtægter
15.1 Ved offentlig bekendtgørelse af lokalplan 500-80 aflyses følgende  
 hidtil gældende lokalplaner for den del af planen, der er omfattet af  
 nærværende lokalplan.
 • Lokalplan 500-19, Købmandsgården
 • Lokalplan 500-62, Det gamle andelsslagteri

15.2 Ved offentlig bekendtgørelse af lokalplan 500-80 aflyses følgende  
 hidtil gældende lokalplan i deres helhed.
 • Lokalplan 500-4A, Biblioteket og rådhuset
 • Lokalplan 500-5A, Plejehjemmet Frederiksgade
 • Lokalplan 500-6, Nørregade og Jernbanegade’
 • Lokalpaln 6A, Nørregade og Jernbanegade, tillæg til nr. 6
 • Lokaplan 500-10B, Torveområdet
 • Lokalplan 500-13, Jernbanegade 59-63
 • Lokalplan 500-22, Stationspladsen
 • Lokalplan 500-27, Jernbanegade og Rådhusstræde
 • Lokalplan 500-45, Tingvej 7
 • Lokalplan 500-51, Trifolium
 • Lokalplan 500-53, Jernbanegade og Nygade
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Lokalplanens retsvirkninger
Når der er sket offentlig bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan, 
må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestem-
melser.

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

Byrådet kan meddele dispensation til mindre afvigelser fra lokalplanens 
bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i pla-
nen. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny 
lokalplan.

En bestemmelser i en lokalplan, hvis indhold er fastlagt efter aftale med 
statslige eller regionale myndigheder, kan kun fraviges med miljøministerens 
henholdsvis pågældende myndigheds samtykke.

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

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyg-
gelsesregulerende bestemmelser i byggeloven.
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Vedtagelsespåtegning
I henhold til lov om planlægning vedtages lokalplan nr. 500-80 for Haslev 
midtby endeligt.

Faxe byråd d. 14.09.2017

Knud Erik Hansen   Kirsten Jacobsen

Borgmester    Direktør
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koRtbIlag 1 oMRåde og MatRIkelkoRt
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koRtbIlag 2 oMFang og placeRIng
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koRtbIlag 3 anVendelse
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koRtbIlag 4 hasleVs byggestIle
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Adresse SAVE‐
værdi Bemærkninger Byggestil §  i lokalplan

Enighedsvej
Enighedsvej 7 3 Udpeget 2012 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Enighedsvej 8 4 Udpeget 2012 Historicisme 8.1, 12.4
Enighedsvej 10 2 Udpeget 2012 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Enighedsvej 11 2 Udpeget 2012 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Enighedsvej 12 4 Udpeget 2012 Historicisme 8.1, 12.4
Enighedsvej 13 2 Udpeget 2012 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Enighedsvej 14 3 Udpeget 2012 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Enighedsvej 15 4 Udpeget 2012 Historicisme 8.1, 12.4
Enighedsvej 16 3 Udpeget 2012 Historicisme  8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Enighedsvej 18, (bygning 1) 4 Udpeget 2012 Historicisme 8.1, 12.4
Enighedsvej 20 4 Udpeget 2012 Historicisme 8.1, 12.4
enighedsvej 22 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4

Fredensvej
Fredensvej 4 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Fredensvej 5 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Fredensvej 6 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Fredensvej 7A 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Fredensvej 10 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Fredensvej 11 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Fredensvej 12 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Fredensvej 13 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Fredensvej 14 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Fredensvej 18 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Fredensvej 20 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4

Frederiksgade
Frederiksgade 6

3
Udpeget 2008 Historicisme + Funkis 8.3, 8.4, 12.1, 12.2, 

12.3
Frederiksgade 9 (bygning 5) 1 Udpeget 2012 Nyklassicisme 8.3, 12.1, 12.2, 12.3
Frederiksgade 10 4 Udpeget 2012 Nyklassicisme 8.3, 12.4

Gasværksvej
Gasværksvej 4 3 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Gasværksvej 7 3 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Gasværksvej 8 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Gasværksvej 9 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4

Houmannsvej
Houmannsvej 6B 3 Udpeget 2016 Bedre byggeskik 8.2, 12.1, 12.2, 12.3
Houmannsvej 8 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Houmannsvej 9 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Houmannsvej 10 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Houmannsvej 11 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Houmannsvej 12 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Houmannsvej 14 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4

bIlag 6 lIste oVeR udpegede bygnIngeR og byggestIle
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Adresse SAVE‐
værdi Bemærkninger Byggestil §  i lokalplan

Jernbanegade
Jernbanegade 4 4 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.4
Jernbanegade 5 2 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Jernbanegade 7 2 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Jernbanegade 8 2 Udpeget 2008 Historicisme  8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Jernbanegade 9  3 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Jernbanegade 10 2 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Jernbanegade 13‐15 3 Udpeget 2008 Nyklassicisme 8.3, 12.1, 12.2, 12.3
Jernbanegade 14 (bygning 1) 3 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Jernbanegade 16 (bygning 1) 4 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.4
Jernbanegade 16 (bygning 2) 2 Udpeget 2008 Historicisme  8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Jernbanegade 17 2 Udpeget 2008 Nyklassicisme 8.3, 12.1, 12.2, 12.3
Jernbanegade 18 4 Udpeget 2008, revideret 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Jernbanegade 21 3 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Jernbanegade 23 4 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.4
Jernbanegade 24 (bygning 1) 2 Udpeget 2008 Bedre byggeskik 8.2, 12.1, 12.2, 12.3
Jernbanegade 25 3 Udpeget 2008 Nyklassicisme 8.3, 12.1, 12.2, 12.3
Jernbanegade 30  4 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.4
Jernbanegade 31 1 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Jernbanegade 32 4 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.4
Jernbanegade 34 4 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.4
Jernbanegade 36 3 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Jernbanegade 37 3 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Jernbanegade 38 og Vestergade 1 3 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Jernbanegade 39 og Torvet 1 2 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Jernbanegade 40 4 Udpeget 2008, revideret 2017 Historicisme 8.1, 12.4
Jernbanegade 42 (bygning 1) 3 Udpeget 2008, revideret 2017 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Jernbanegade 44 4 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.4
Jernbanegade 45 3 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Jernbanegade 46 D (bygning 2) 4 Udpeger 2008 Historicisme 8.1, 12.4
Jernbanegade 47 2 Udpeget 2008, revideret 2011 Nyklassicisme 8.3, 12.1, 12.2, 12.3
Jernbanegade 50 og Frederiksgade 4 3 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Jernbanegade 52 4 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.4
Jernbanegade 53 (bygning 1) 3 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Jernbanegade 54 4 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.4
Jernbanegade 56 3 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Jernbanegade 57 4 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.4
Jernbanegade 58 (bygning 1) 4 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.4
Jernbanegade 60 3 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Jernbanegade 65 3 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Jernbanegade 67 4 Udpeget 2008, revideret 2011 Historicisme 8.1, 12.4
Jernbanegade 69 4 Udpeget 2008 Funkis 8.4, 12.4
Jernbanegade 71 4 Udpeget 2008, revideret 2011 Historicisme 8.1, 12.4
Jernbanegade 73 3 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Jernbanegade 75 3 Udpeget 2008, revideret 2011 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Jernbanegade 77 3 Udpeget 2008, revideret 2017 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Jernbanegade 79 (bygning 1) 3 Udpeget 2008, revideret 2011 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Jernbanegade 81 3 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3

Bilag



Lokalplan 500-80, Haslev midtby

Adresse SAVE‐
værdi Bemærkninger Byggestil §  i lokalplan

Kirkepladsen
Kirkepladsen 1 (bygning 1) 2 Udpeget 2012 Nyere murermestervilla 8.6, 12.1, 12.2, 12.3
Kirkepladsen 1 (bygning 2) 3 Udpeget 2012 Nyere murermestervilla 8.6, 12.1, 12.2, 12.3

Nordborgvej
Nordborgvej 4 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Nordborgvej 6 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Nordborgvej 7 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Nordborgvej 8 3 Udpeget 2016 Nyere murermestervilla 8.6, 12.1, 12.2, 12.3
Nordborgvej 10 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Nordborgvej 11 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Nordborgvej 12 3 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Nordborgvej 13A 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Nordborgvej 20 3 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Nordborgvej 22 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Nordborgvej 23 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Nordborgvej 25 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Nordborgvej 27 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Nordborgvej 29 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Nordborgvej 31 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Nordborgvej 33 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4

Nygade
Nygade 4 3 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Nygade 5 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Nygade 6 4 Udpeget 2008, revideret 2011 Historicisme 8.1, 12.4
Nygade 7 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Nygade 9 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Nygade 10 4 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.4
Nygade 13 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Nygade 14 3 Udpeget 2008, revideret 2011 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Nygade 16 4 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.4
Nygade 17 3 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Nygade 18

4
Udpeget 2008, revideret 2011, 
revideret 2017

Historicisme
8.1, 12.4

Nygade 19 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Nygade 20A 4 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.4
Nygade 22 4 Udpeget 2008, revideret 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Nygade 24 4 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.4
Nygade 25 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Nygade 29A 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Nygade 31 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Nygade 33 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Nygade 35 3 Udpeget 2012 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Nygade 45 3 Udpeget 2012 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Nygade 48 4 Udpeget 2008 Nyere murermestervilla 8.6, 12.4
Nygade 49 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Nygade 54 4 Udpeget 2008, revideret 2011 Historicisme 8.1, 12.4
Nygade 55 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Nygade 56 4 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.4
Nygade 58 4 Udpeget 2008, revideret 2011 Historicisme 8.1, 12.4
Nygade 60 4 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.4
Nygade 61 3 Udpeget 2012 Nyklassicisme 8.3, 12.1, 12.2, 12.3
Nygade 62 4 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.4
Nygade 63A 3 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Nygade 64 4 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.4
Nygade 67 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Nygae 68 (bygning 1) 4 Udpeget 2008, revideret 2012 Historicisme 8.1, 12.4
Nygade 69 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
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Adresse SAVE‐
værdi Bemærkninger Byggestil §  i lokalplan

Nørregade
Nørregade 9 4 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.4
Nørregade 14 3 Udpeget 2011, revideret 2017 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Nørregade 15 3 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Nørregade 16 4 Udpeget 2011 Historicisme 8.1, 12.4
Nørregade 18 3 Udpeget 2011 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Nørregade 20 4 Udpeget 2011 Historicisme 8.1, 12.4
Nørregade 21 2 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Nørregade 22 1 Udpeget 2011 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Nørregade 27 4 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.4
Nørregade 29 3 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3

Præstevænget
Præstevænget 3 4 Udpeget 2016 Bedre byggeskik 8.2, 12.4
Præstevænget 7B 4 Udpeget 2012 Historicisme 8.1, 12.4
Præstevænget 8 og 10 3 Udpeget 2012 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Præstevænget 9 4 Udpeget 2012 Historicisme 8.1, 12.4
Præstevænget 16 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Præstevænget 18 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Præstevænget 20 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Præstevænget 22 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Præstevænget 23 (bygning 3) 3 Udpeget 2012 Funkis 8.4, 12.1, 12.2, 12.3
Præstevænget 24 3 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Præstevænget 26 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Præstevænget 28 4 Udpeget 2016 Nyere murermestervilla 8.6, 12.4
Præstevænget 32 3 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Præstevænget 34 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4

Ringstedvej  
Ringstedvej 9B 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Ringstedvej 13 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Ringstedvej 14 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Ringstedvej 16 3 Udpeget 2012 Nyklassicisme 8.3, 12.1, 12.2, 12.3
Ringstedvej 17 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Ringstedvej 18 4 Udpeget 2016 Bedre byggeskik 8.2, 12.4
Ringstedvej 19 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Ringstedvej 22 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Ringstedvej 23 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Ringstedvej 25 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Ringstedvej 27 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Ringstedvej 29 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Ringstedvej 33 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Ringstedvej 35 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Ringstedvej 37 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Ringstedvej 39 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Ringstedvej 41 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4

Savskærerivej
Savskærerivej 3 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
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Adresse SAVE‐
værdi Bemærkninger Byggestil §  i lokalplan

Skolegade  
Skolegade 2A 3 Udpeget 2012 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3

Slagterivej
Slagterivej 6 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Slagterivej 8 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Slagterivej 9 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Slagterivej 10 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Slagterivej 16 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4

Sofiendalsvej
Sofiendalsvej 4 2 Udpeget 2008, revideret 2011 Funkis 8.4, 12.1, 12.2, 12.3
Sofiendalsvej 8 2 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Sofiendalsvej 9 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Sofiendalsvej 10 4 Udpeget 2008, revideret 2011 Historicisme 8.1, 12.4
Sofiendalsvej 12 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4

Stationspladsen
Stationspladsen 1A 1 Udpeget 2011 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Stationspladsen 2A (bygning 1) 3 Udpeget 2011 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Stationspladsen 3 2 Udpeget 2008 Nyklassicisme 8.3, 12.1, 12.2, 12.3
Stationspladsen 4 (bygning 1 og 2) 2 Udpeget 2011 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Stationspladsen 12 2 Udpeget 2008 Nyklassicisme 8.3, 12.1, 12.2, 12.3

Stationsvej
Stationsvej 2‐4 (bygning 1, 2 og 3) 2 Udpeget 2011 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
stationsvej 6 3 Udpeget 2011 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Stationsvej 8 2 Udpeget 2011 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3

Søndergade  
Søndergade 1 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4

Tingvej
Tingvej 2 1 Udpeget 2012 Historicistisk 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Tingvej 4 1 Udpeget 2012 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Tingvej 6 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Tingvej 7 3 Udpeget 2012 Nyklassicisme 8.3, 12.1, 12.2, 12.3
Tingvej 8 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Tingvej 9 4 Udpeget 2012 Historicisme 8.1, 12.4
Tingvej 11 3 Udpeget 2012 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Tingvej 13 3 Udpeget 2012 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Tingvej 14 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Tingvej 18 3 Udpeget 2012 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Tingvej 20 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4

Torvegade  
Torvegade 8A og B 4 Udpeget 2012, rev. 2016 Historicisme 8.1, 12.4
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Adresse SAVE‐
værdi Bemærkninger Byggestil §  i lokalplan

Vestergade
Vestergade 3‐5, nr. 3 4 Udpeget 2008, revideret 2011 Historicisme 8.1, 12.4
Vestergade 3‐5, nr. 5 2 Udpeget 2008, revideret 2011 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Vestergade 4 4 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.4
Vestergade 6 / Nørregade 31 4 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.4
Vestergade 7 4 Udpeget 2008 Historicisme 8.1, 12.4
Vestergade 8 3 Udpeget 2011 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Vestergade 10 3 Udpeget 2011 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Vestergade 11 4 Udpeget 2011 Historicisme 8.1, 12.4
Vestergade 12 4 Udpeget 2011 Historicisme 8.1, 12.4
Vestergade 13 4 Udpeget 2011 Historicisme 8.1, 12.4
Vestergade 14 3 Udpeget 2011 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Vestergade 16 3 Udpeget 2011 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Vestergade 18 3 Udpeget 2011 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Vestergade 19, bygning 1 3 Udpeget 2011 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Vestergade 20 4 Udpeget 2011 Historicisme 8.1, 12.4
Vestergad 21, bygning 2 3 Udpeget 2011 Dansk funktionel tradition 8.5, 12.1, 12.2, 12.3
Vestergade 22 4 Udpeget 2011 Historicisme 8.1, 12.4
Vestergade 24 3 Udpeget 2011 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Vestergade 25 3 Udpeget 2011 historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Vestergade 26 2 Udpeget 2011 Nyklassicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3
Vestergade 28 3 Udpeget 2011 Historicisme 8.1, 12.1, 12.2, 12.3

Webers Tværgade
Webers Tværgade 5 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
Webers Tværgade 8 4 Udpeget 2016 Dansk funktionel tradition 8.5, 12.4
Webers Tværgade 19 4 Udpeget 2016 Historicisme 8.1, 12.4
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koRtbIlag 7 FaRVekoRt

Farverne er defineret ud fra NCS systemet. Anvendelsen af NCS værdierne skal ikke opfattes som et krav 
om præcision, men blot definere udgangspunktet for farven, for eksempel den okkergule findes fra gammel 
tid i flere udgaver. Den samme farve vil desuden kunne fremtræde forskelligt afhængigt af glans, malings- 
type og pigment. Men farver der åbenlyst afviger fra skemaet, må ikke anvendes.

Af trykketekniske årsager kan de viste farver aldrig blive gengivet helt korrekt på tryk eller print og slet ikke 
set på en skærm. Prøver på de ”rigtige farver” kan bl.a. ses hos kommunen, en malermester, en farvehand-
ler eller et byggemarked.
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