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Hvidbog med høringssvar til forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan nr. 1000-55.
Forslag til lokalplan 1000-55 for Boliger ved Gl. Næstvedvej, med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 har været i høring fra den 18. december 2018 til 
den 12. februar 2019. Kommunen har modtaget i alt 7 høringssvar i høringsperioden, herunder to underskriftindsamlinger med henholdsvis 6 og 27 
medunderskrivere. Denne hvidbog indeholder alle høringssvar, der er modtaget i høringsperioden. Center for Plan & Miljø har redigeret i hørings-
svarenes opsætning, men ingen budskaber er fjernet eller ændret.

Spørgsmål rejst på borgermøde
Den 31. januar 2019 afholdt Faxe Kommune borgermøde om planerne i mødelokale Eskilstrup ved Rønnede Hallen. På mødet deltog ca. 10 borgere. 
Et af de spørgsmål der blev drøftet var om der evt. kunne ændres på disponeringen af området – om frialeret og regnvandssøen evt. kunne placeres 
syd for Gl. Næstvedvej 31, 35, 35A og 35B og vice versa. 

Center for Plan & Miljø har undersøgt sagen og er kommet frem til, at på grund af terrænet i området, vil det fungere bedst, i forhold til afledning til og 
udformning af det planlagte regnvandsbassin, at det i lokalplanen udlagte friareal fastholdes uændret. 

Modtaget /
Indsendt af:

Indsigelse/bemærkninger Center for Plan & Miljø’s  bemærkninger
og indstilling til Byrådet (Markeret med FED tekst.)

Dato 17.11.2019
Nabo
Gl. Næstvedvej 35B
4683 Rønnede

1) Vi har et ønske angående bebyggelse på Gl. Næstvedvej 37 
Rønnede. Jeg har vedhæftet lokalplantegningen, hvor der er mærkeret 
med tyk sort streg, hvor der ønskes at der bliver lavet hegn på 180cm i 
højde, FØR der bliver bygget på grunden. Da vi på Gl. Næstvedvej 35B 
bliver hård ramt af at der skal bygges som vil ødelægge vores udsigt til 
de åbne terræner, som vi er meget kede af da vi ikke har købt hus her 
for at kigge på andre huse. 

2) Vi ønsker ikke at der bliver lavet rækkehuse med 1 sal på. Da de så vil 
kunne se ind i vores have, og andres haver. Så længes husene holdes 
på 1 plan Så er vi tilfredse vis i ellers vil gå med til hegnet. 

Ad 1) Ejeren af Gl. Næstvedvej 35B ønsker, at 
kunne opsætte et fast hegn mod det nye 
boligområde. Ifølge lokalplanens §10.3 skal hegn i 
skel mellem de to ejendomme være af levende 
og af løvfældende arter.

Center for Plan & Miljø anbefaler, at lokalplanens 
§10.3 ændres således, at der alene fastsættes krav 
om levende hegn mod Gl. Næstvedvej.

Med ændringen vil hegning i skel mod 16a, 5e, 5d, 
5b, 4i, 3bl og 3cb alene være omfattet af 
hegnslovens regler.

Ad 2) Det fremgår af lokalplanens §7.4 må der kun 
opføres boliger i én etage indenfor lokalplanens 
område.
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Det indstilles:
At §10.3 ændres til ”I skel mod Gl. Næstvedvej skal 
der etableres levende hegn af løvfældende arter.” 
og at lokalplanens redegørelse og kortbilag 
tilrettes i overensstemmelse hermed.

Dato 19.12.2018
Banedanmark
Vasbygade 10
2450 København SV

Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres 
fremlagte forslag til lokalplan 1000-55 med tilhørende kommuneplan-
tillæg nr. 21 for "Boliger ved Gl. Næstvedvej".

Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til 
forslagene. 

Høringssvaret tages til efterretning.

Dato 19.12.2018
Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 Købehavn Ø

Miljøstyrelsen har i forbindelse med høring af forslag til kommuneplan-
tillæg nr. 21 for Faxe Kommune følgende bemærkninger, for så vidt 
angår bilag IV-arter.

Miljøstyrelsen kan konstatere, at det ikke fremgår, at der er foretaget en 
vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller 
rasteområder for bilag IV-arter. Det følger imidlertid af § 7 i 
bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
(bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016), at planforslag ikke kan 
vedtages, hvis gennemførelse af planen vil indebære en beskadigelse 
eller ødelæggelse af bilag IV-arters yngle- eller rasteområder. Der skal 
således foretages en vurdering heraf, og vurderingen skal fremgå af 
redegørelsen til planforslaget. 

Det bemærkes, at ovenstående ikke er en indsigelse mod kommune-
plantillægget, men blot en orientering om reglerne vedr. bilag IV-arter. 
Hvis der er spørgsmål til bilag IV-arter, kan undertegnede kontaktes.

Høringssvaret tages til efterretning.

Dato 08.01.2019
Museum 
Sydøstdanmark
Algade 97
4760 Vordingborg

Museum Sydøstdanmark har udført en arkivalsk kontrol og kan meddele, 
at der ikke er registreret kendte fortidsminder på selve det berørte areal, 
men at der er fundet flere fortidsminder i umiddelbar nærhed:

Nordvest for arealet er der udgravet en større jernalderbebyggelse med 
mere end 15 langhuse, der repræsenterer 4-6 gårdsenheder (050713-5). 

Høringssvaret tages til efterretning.

Det indstilles:
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I tilknytning til landsbyen fandtes en sjælden stenbygget vej, der 
efterfølgende er blevet fredet (050713-7). Syd for arealet er der fundet 
spredte bopladsspor fra jernalderen og området er desuden rigt på 
tildannet flint, som indicerer tilstedeværelsen af et større 
bopladsområde fra stenalderen (050305-57). Mod sydøst er der fundet 
en hjortetaksøkse fra stenalderen i en sø (050713-2).

Topografisk set ligger arealet på toppen af et bakkeparti, på hvis 
skråninger de nærliggende fortidsminder er fundet.

Med baggrund i topografien og de nærliggende fund vurderer 
Museum Sydøstdanmark, at der kan være en stor risiko for, at påtræffe 
væsentlige fortidsminder ved det planlagte anlægsarbejde. Museet vil 
derfor anbefale, at der foretages en forundersøgelse før 
anlægsarbejdet påbegyndes.

En forundersøgelse har til hensigt, at belyse om der findes fortidsminder 
på arealet. Hvis der findes væsentlige fortidsminder vil museet vurdere 
omfanget og bevaringsgraden. Dette kan enten føre til at arealet 
frigives til anlægsarbejde, eller at der udarbejdes et budget over de 
udgifter, der vil være forbundet med en udgravning. Det er bygherren 
der vælger om arealet udgraves eller friholdes for anlægsarbejde.

At lokalplan redegørelsens afsnit om 
”Museumsloven – Fund og Fortidsminder” tilrettes i 
overensstemmelse med høringssvar fra Museum 
Sydøstdanmark. 

Dato 24.01.2019
Dansk Gas Distribution 
Kraftværksvej 53, 
7000 Fredericia

I lokalplanen står der at området ligger i et områder der er udenfor 
kollektiv varmeforsyning. Dette er ikke tilfældet, da området ligger i 
godkendt naturgasområde.

Dette bedes rettet i lokalplanforslaget.

Høringssvaret tages til efterretning.

Det indstilles:
At lokalplan redegørelsens afsnit om 
”Varmeforsyning” tilrettes i overensstemmelse med 
høringssvaret fra Dansk Gas Distribution.

Dato 12.02.2019

Nabogruppen Gl. 
Næstvedvej
6 medunderskrivere

1) Som beboere på Gl. Næstvedvej vil vi udtrykke bekymring for det 
øgede trafikpres som knap 30 nye boliger vil påføre området.

Vejens bredde og beskaffenhed giver på nuværende tidspunkt 
udfordringer med:

2) At vejen er så smal, at når to biler passerer hinanden køres der ofte 
ud i rabatten. Dette ødelægger vej og rabatanlæg. Det er ligeledes et 
problem for cyklister at færdes sikkert på vejen, da de bløde trafikanter 

Ad 1) Gl. Næstvedvej har en trafikbelastning på 
ÅDT 1073 køretøjer, hvilket er en forholdsvis beske-
den trafikbelastning. Kommunens Trafikafdeling 
vurderer på den baggrund at Gl. Næstvedvej har 
tilstrækkelig kapacitet til at afvikle trafikken fra det 
kommende boligområde. 

Ad 2) Trafikafdelingen medgiver, at Gl. 
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presses væk fra kørebanen og ud i rabatten, når to biler mødes.

3) Tung trafik i form af busser og lastbiler. Sidstnævnte oplevede vi især 
var et problem ved det første byggeri på Symbiosen, hvor Gl. 
Næstvedvej blev benyttet som gennemkørsel trods skiltning. Tung trafik 
skaber ligeledes problemer i forhold til de bløde trafikanter.

4) Personbiler med høj hastighed og deraf følgende farlige situationer.

5) Den øgede trafikmængde - både under byggeriet af boligerne samt 
den efterfølgende trafik af personbiler fra det nye boligområde- giver 
anledning til bekymring omkring sikkerhed og støj.

Derfor ønsker vi at indgå i en dialog med kommunen om, hvordan Gl. 
Næstvedvej kan trafiksikres bedst muligt med henblik på at sikre både 
de bløde trafikanter og samtidigt opretholde busruter.

Desuden vil vi anmode om, at eventuelt anlægsarbejde og byggeri i 
det nye område foregår på hverdage i tidsrummet 7-18.

Næstvedvej er en smal vej, som kan give konflikter 
ved passage med store køretøjer. Dette medfører 
kørsel i rabatter og giver øget driftsudgifter for Park 
& Vej i forbindelse med rabatprofilering.

Faxe Kommune er pt. ved at etablere fortov langs 
den sydlige del af gl. Næstvedvej netop af hensyn 
til de bløde trafikanter.

Ad 3) Kommunens Trafikafdeling har opdateret og 
synliggjort skilte, med forbud mod gennemkørsel 
for tung trafik på Gl. Næstvedvej. Politiet er endvi-
dere kontaktet med henblik på en ekstraordinær 
kontrolindsats. 

Ad 4) Hastighedsbegrænsningen på strækningen 
er 50 km/t, da der er tale om byzone. Der er 
etableret hastighedsdæmpende vejbump på 
strækningen og trafiktællingerne viser, at der er en 
gennemsnitshastighed på 48,4 km/t, hvilket 
indikere at langt de fleste trafikanter kører ”pænt” 
og efter forholdene. 

Det nye fortov er hævet i forhold til Gl. Næstvedvej 
og vil være med til at styrke vejens visuelle udtryk 
som byzone, hvilket ligeledes vil have en hastig-
hedsdæmpende effekt.

Det vurderes derfor, at den øgede trafik fra de 30 
nye boliger ikke kræver, at der skal etableres nye 
fartdæmpende foranstaltninger på Gl. 
Næstvedvej. 

Kommunens Trafikafdelingen vil dog følge 
udviklingen på Gl. Næstvedvej med løbende 
trafiktællinger og skulle der fremadrettet vise sig et 
behov for yderligere hastighedsdæmpende tiltag 
vil det blive implementeret i Faxe Kommunes 
Trafikhandlingsplan, som ajourføres hvert 4. år.

Ad 5) Anlægsfasen kan give anledning til mindre 
trafikale gener pga. øget lastbilkørsel, hvilket kan 
give konflikter ved passage med store køretøjer. 
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Dette kan medføre øget kørsel i rabatter og give 
øget driftsudgifter for Park & Vej i forbindelse med 
rabatprofilering.

Kommunens Trafikafdeling vurderer, at merkørsel i 
forbindelse med anlægsfasen vil have en meget 
begrænset betydning for trafiksikkerheden. Skulle 
det mod forventning vise sig, at merkørsel i 
anlægsfasen giver anledning til særskilte udfor-
dringer med trafiksikkerheden kan der etableres 
trafikale begrænsninger i denne periode.

Det indstilles: 
Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i 
lokalplanen forud for endelig vedtagelse.

Dato 12.02.2019

Underskriftindsamling
med 27 underskrifter 
fra borgere på Gl. 
Næstvedvej og 
Boldbanen.

Høringssvar vedr. forslag om opførelse af 30 nye boliger til lokalplan 100-
55 for boliger ved. Gl. Næstvedvej

Vi er imod dette forslag da vi mener at den ikke er gennemtænkt og 
uden omtanke for dem der bliver direkte påvirket af dette.

1) Der står i planen at terrænet falder let mod nord, s/ø og n/v dette er 
ikke korrekt, der er en niveau forskel på over 1/2 meter mod gl. 
Næstvedvej 31, som blive direkte påvirket af dette.

2) Gl. Næstvedvej 35, A og B mister både udsigt og de naturlige 
omgivelser som fremstå af lokalplanen R-R2 som landzone, med større 
bevaringsværdigt landskab som man har valgt til ved køb af hus på Gl. 
Næstvedvej.

3) Der fremgår ikke af lokalplaner om hvordan man vil aflede spilde-
vand, (kun at der vil blive udført et tillæg). 

Pt er der 58 huse på Gl. Næstvedvej og et byggeri på 30 nye huse - Det 
vil betyde et større pres på det nuværende kloaksystem, der er i 
forvejen meget belastet ved større regnskyl.

4) Der er dårlige trafikforhold på Gl. Næstvedvej i forvejen og yderligere 
stigning vil føre til store gener for alle trafikanter.

Etablering af to opholdssteder for børn medført allerede en stigning på 

Ad 1 og 2) Plan & Byg har besigtiget arealet og 
mener ikke at højdeforskellen giver udfordringer, 
blandt andet fordi der i dag er et højt og bredt 
plantebælte mellem de to ejendomme.

Til gengæld vurderes det, at det nye byggeri vil 
medføre gener for Gl. Næstvedvej 35 som er opført 
tæt på skel og som har opholdsareal og terrasse 
umiddelbart op til skel. 

Center for Plan & Miljø anbefaler derfor at 
byggefeltet nærmest Gl. Næstvedvej 31 og 35 
reduceres med én bolig, således at de to 
byggefelter mod Gl. Næstvedvej 35 og 35A får 
samme størrelse.

Ad 3) Som det fremgår af lokalplanens §6.4 er der 
fastsat bestemmelser om, at der skal etableres et 
regnvandsbassin til forsinkelse og rensning af 
regnvand. Kravet er fastsat for at forsinke 
regnvand fra området i forbindelse med store 
regnskyl.

Ad 4) Se høringssvar til Nabogruppen Gl. 
Næstvedvej
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10-15 biler på hver matrikel.

Der bliver nu opført et fortov som hjælper lidt fodgænger og 
gangbesværende til mere sikker færdsel på vejen.

Cyklisterne derimod bliver mere udsat, da de i forvejen er pressede - 
grundet den smalle vejbredde.

Pt. bruges der rabatten i begge sider til undvigelser ved passering af to 
modkørende biler/ busser.

Skiltning mod tung trafik virker ikke. Flere lastbiler bruger vejen som 
gennemkørsel.

l perioder er der også forhøjet gennemkørsel af tunge landbrugskøretøj.

5) Der vil forekomme voldsom stigning i støjgener som kan være en stor 
stress faktor.

6) Vi ønsker en dialog om en ny gennemtænkt plan hvor flere bliver 
hørt, mere gennemsigthed i processen, samt hensyn til beboer op til 
lokalplanen. Et bebyggelsesområde hvor der er større afstand til de 
nuværende ejendomme og med mindre antal af huse og evt. større 
rekreationsområde som kan bruges af det stigende antal børn på vejen, 
pensionister, hundelufter, m.m.

Ad 5) Det vurderes, at trafikken til 30 nye boliger 
ikke vil medføre væsentlige støjgener eller genér 
der overstiger hvad man kan forvente i et 
byområde.

Ad 6) Foråret 2018 gennemførte Faxe Kommune 
en 4 ugers idefasen inden planlægning for et nyt 
boligområde på omhandlende ejendom. Senest 
har planforslagene være i 8. ugers offentlig høring 
ligesom kommunen har afholdt borgermøde.

Alt i alt vurderes det, at processen har været 
gennemsigtig og at der allerede har været god 
mulighed for at påvirke planerne.

Det indstilles:
At byggefeltet nærmest Gl. Næstvedvej 31 og 35 
reduceres med én bolig at lokalplanens redegør-
else, bestemmelser og kortbilag tilrettes i 
overensstemmelse hermed.

Tekniske rettelser Matrikel 16a Rønnede By, V. Egede er omfattet af spildevandsplanen 
og er udlagt til spildevandskloakering, dvs. et afløbssystem, hvor der kun 
må tilsluttes spildevand, mens grundejere i det pågældende område 
selv må sørge for bortledning af tag- og overfladevand ved nedsivning 
eller afledning til lokale grøfter eller vandløb. 

Matrikel 5g, Rønnede By, V. Egede ligger udenfor spildevandsplanen 
hvorfor der skal udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen. 

I lokalplanforslaget er det anført, at området skal udlægges til spilde-
vandskloakering. Center for Plan & Miljø er i forbindelse med høringen 
nået frem til, at hele lokalplanområdet bør separatkloakeres fordi:

 Det er usikker om området er velegnet til nedsivning
 Der er tale om relativt store befæstede arealer
 Der er et større terrænfald mod Ny Næstvedvej og Golfbanerne
 Der er mulighed for at området kan tilsluttes Faxe Forsynings 

regnvandsledning.

Det indstilles:

At lokalplan redegørelsens afsnit om ”Regn- og 
spildevand” omformuleres således at 
lokalplanområdet skal udlægges til 
separatkloakering med et tillæg til 
spildevandsplanen.
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Tekniske rettelser

Center for Plan & Miljø er blevet opmærksom på, at kommuneplanens 
generelle rammer for erhverv i boligområder ikke er indarbejdet i 
lokalplanen. Det anbefales derfor at disse indarbejdes i lokalplanens 
anvendelsesbestemmelser.

 

Det indstilles:

At lokalplanens anvendelses bestemmelser §3 
suppleres med bestemmelser for erhverv i 
boligområde.


