
Forslag til lokalplan 200-26 og 
kommuneplantillæg nr. 22 

Boligområde ved Drosselvej 
i Karise 

PKU den 27.11.2018 
 



Området 



Baggrund 

Ejeren af arealerne nord for Drosselvej ønsker, at 
udbygge området med boliger. I første omgang med 
11 dobbelthuse, men gerne flere på sigt. 
 
Området er ikke udlagt til byudvikling i 
Kommuneplan 2013.  
 
Med udbygningen af Permatopia er der gode 
argumenter for at udlægge nye byudviklings arealer i 
Karise. 
 



Idefase 

Efteråret 2017 gennemførte Faxe Kommune en 
idefase vedrørende byudvikling i den nordlige del af 
Karise. 
På baggrund af høringssvarene besluttede udvalget: 
• at de kommende års byudvikling i Karise primært 
skal ske på arealet vest for Karl Af Rises Vej,  
• at der åbnes mulighed for en mindre udstykning 
nordvest for Drosselvej 
• at arealet øst for St. Lindevej forbliver rekreativt 



Vision for Karise nord 



Kommuneplantillæg nr. 22 

Eneste ændring med 
tillæg nr. 22 er, at 
rammeområde K-B1 
udvides mod nord. 
 
 



Kommuneplantillæg nr. 22 

Eneste ændring med 
tillæg nr. 22 er, at 
rammeområde K-B1 
udvides mod nord. 
 
 



Lokalplan 200-26 

Lokalplanområdet inddeles i tre delområder: 
I) udlægges til boligformål 
II) udlægges til stamvej og sti langs Drosselvej 
III) udlægges til rekreativt areal og regnvandsbassin 
 



Lokalplan 200-26 

Lokalplanen fastsætter krav om følgende: 
• at området kan bebygges med op til 11 dobbelthuse 
• at bebyggelsen skal fremstå som en arkitektonisk helhed 

og skal udføres med samme tagform samt tag- og 
facadematerialer. 

• at bebyggelsen skal opføres med sadeltag med en 
hældning på minimum 25°  

• at tage skal beklædes med matte røde, brune eller gule 
tegl eller matsorte tagsten.  

• at facader skal fremstå i tegl, puds eller filtsede.  



Lokalplan 200-26 

I lokalplanen er der reserveret areal til en 
fremtidig cykelsti langs Drosselvej.  
 
Placeringen er valgt, så stien både kan betjene 
de eksisterende boligområderne syd for 
Drosselvej og de nye boliger nord for Drosselvej. 
 
 
 



Illustrationsplan 



8. Ugers høring  

• 8. ugers høring fordi der er gennemført 
idéfase og fordi området ikke er udlagt til 
byudvikling i kommuneplanen. 
 

• Høringsperioden forventes, at forløbe fra  
uge 52 til uge 7  

 



Borgermøde 

Der afholdes borgermøde om planernes indhold 
først i det nye år.  
 
Tid og sted er endnu ikke fastlagt. 
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