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Lov om pLanLægning
Lov om planlægning (LBK nr. 287 af 16. april 2018 med senere ændringer) samler 
alle reglerne om fysisk planlægning. 

Zoneinddeling
Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhuszoner og landzoner. Egentlig byudvikling 
kan kun finde sted i byzoner. Bebyggelse i områder, der er udlagt til sommerhusom-
råder, må som udgangspunkt kun anvendes i sommerhalvåret og i kortere perioder 
om vinteren. Byrådet har dog mulighed for at gøre visse undtagelser. Landzone kan 
fortrinsvist anvendes til jordbrug, fiskeri og skovbrug. Overførsel af areal fra landzo-
ne til byzone eller sommerhusområder kan kun ske ved lokalplan.

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 lokalpla-
nerne. 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 
plandata.dk.
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 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.
I nogle tilfælde skal offentligheden inddrages, før der udarbejdes forslag til kommu-
neplantillæg og lokalplan. I disse tilfælde indkaldes idéer og kommentarer til planlæg-
ningen i mindst 2 uger. Et planforslag skal fremlægges i offentlig høring, inden det kan 
vedtages endeligt. I denne periode kan enhver indsende kommentarer eller indsigel-
ser til indholdet af planforslaget.

offentLighedsperiode
Forslag til lokalplan 500-87 Boligområde på Bråbyvej i Haslev er offentliggjort den 
02.09.2019 sammen med forslag til kommuneplantillæg nr. 26. 
Planforslagene er i offentlig høring i perioden den 02.09.2019 til den 28.10.2019.

Bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser sendes som e-post til:
plan2@faxekommune.dk

Eller som brev til:
Faxe Kommune
Center for Plan & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
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Klagevejledning
Byrådets vedtagelse af planforslag til offentlig høring kan ikke påklages til Planklage-
nævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse kan 
retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvur-
dering af forslag til kommuneplantillæg nr. 26 og lokalplanforslag nr. 500-87, jf. lov 
om miljøvurdering af planer og programmer. og af konkrete projekter (VVM) Den 
nærmere begrundelse fremgår af planforslagene.

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf.  lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr, 
1225 af 25. oktober 2018) § 48. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, 
de såkaldte retlige spørgsmål.

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 Klageprotalen, ved at logge ind med dit NEM-ID på kpo.naevne-
neshus.dk.

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

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Faxe Kommune. Hvis kommu-
nen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klagepor-
talen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den udenom Klageprotalen, med-
mindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageprotalen. Hvis du ønsker at 
blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning ti 
Faxe Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, dom 
træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget 
på https://naevneneshus.dk/.

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 500-87 Boligområde på Bråbyvej i 
Haslev.

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, placeringen og ydre fremtræden, samt bestem-
melser for øvrige forhold, der reguleres af lokalplanen. 
Afsnittet afsluttes med lokalplanens retsvirkninger for ejere, samt en vedtagelsespå-
tegning.

Kortbilag
Kortbilag viser lokalplanområdet og evt. delområders afgrænsning, bebyggelsesre-
gulerende forhold som f.eks. byggefelter og byggelinjer samt andre forhold der er 
relevante at vise i sammenhæng med lokalplanens redegørelse og bestemmelser.
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redegøreLse
baggRund 
Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af Byrådets ønske om at mulig-
gøre en udvikling af området, hvor Haslev Møbelsnedkeri har haft til huse. 
Haslev Møbelsnedkeri har i 2018 lukket produktionen i Haslev og har flyttet 
virksomheden til Durup i Jylland. Ønsket er, at udvikle området til boligom-
råde med ca. 31 tæt-lav boliger opført som rækkehuse. Boligerne erstatter 
den bygningsmasse, der har huset møbelsnedkeriet. 

FoRMål

Lokalplanens formål er at udlægge området til boligområde i form af tæt-lav 
bebyggelse opført som rækkehuse i op til 2 etager. Det er desuden formålet at 
fastlægge, hvor området har vejadgang fra samt at udlægge areal til vej, sti, 
parkering og fælles friarealer. 

lokalplanoMRådet

Lokalplanområdet er vist på luftfoto nedenfor.
Området ligger på Bråbyvej 1 i den sydøstlige del af Haslev by. Området har 
et samlet areal på 8272 m².
Mod nord afgrænses området af Bråbyvej og til alle andre sider af eksiste-
rende, ældre boligområder med parcelhuse og byvillaer på Moltkesvej. Langs 
den syd-vestlige grænse løber Ærtebjergstien, der forbinder Bråbyvej med 
Floraparken.

Køgev
ej

Bråb
yve

j

Lokalplanområde

Ærtebjergstien

OK-tanken

Moltkesvej

N
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eksisteRende FoRhold

Lokalplanområdet omfatter en enkelt matrikel i den sydøstlige del af Ha-
slev by. På området findes de bygniner og den lagerhal, der husede Haslev 
Møbelsnedkeri, der ud over en stor parkeringsplads og befæstede områder 
til varelevering med lastbiler. Størstedelen af området er med fast belægning 
og der er kun mindre områder med beplantning. Området har vejadgang fra 
Bråbyvej.
Terrænnet  fremstår relativt fladt, med en beskeden stigning mod syd fra 
kote 53,25 ved Bråbyvej til kote 55,25 i den sydlige del mod Ærtebjergstien, 
stigningen sker gradvist over en distance på ca. 170 meter, hvilket giver en 
gennemsnitlig hældning på 1 %.

lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at der kan opføres tæt-lav bebyggelse i form 
af rækkehuse. Der kan etableres ca. 31 boliger på omkring 115 m² i området. 
Boligbebyggelsen placeres i mindre enheder med op til 6 boliger. Der sikres 
private havearealer til de enkelte boliger. Haverne er orienteret mod syd, 
syd-vest og indgangspartier mod nord, nord-vest. Lokalplanen sikrer, at der 
udlægges arealer til vej, sti, parkering og fælles friarealer. 

boRgeRinddRagelse

Planforslaget er i offentlig høring i perioden  02.09.2019 til den 28.10.2019. 
I forbindelse med den offentlige høring af planforslaget bliver der afholdt 
et borgermøde. Borgermødet annonceres sammen med offentliggørelse af 
planforslaget.

Skråfoto af  lokalplanområdet og nærområder. 
Indeholder data fra Styrelsen fra Dataforsyning og Effektivisering, optaget den 25.05.2017. (Downloadet 14.06.19)

Lokalplanområde

Moltkesvej

Moltkesvej

Bråbyvej

Køgevej

N
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forhoLd tiL anden pLanLægning
statslig og Regional planlægning

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med statslig og regional plan-
lægning.

Grundvandsinteresser
Området ligger indenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). 
Området er ikke omfattet af nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) eller  af 
et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO).
Af ”Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning indenfor områder med 
særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsy-
ninger uden for disse” (nr. 1697 af 21/12/2016) fremgår det, at kommunen 
skal friholde OSD og BNBO for virksomhedstyper og anlæg, der medfører en 
væsentlig fare for forurening af grundvandet. 
Af bekendtgørelsen fremgår det endvidere, at forbuddet ikke gælder arealer, 
der allerede er udlagt i kommuneplanen for disse virksomheder og anlæg.
• Omhandlende areal er allerede udlagt til boligformål i kommuneplan 

2013 for Faxe Kommune.
• Det er tidligere påvist, i forbindelse med udlæg af et nyt boligområde i 

Troelstrup, at der er et beskyttende lerlag under store dele af Haslev by 
og at grundvandsmagasinet under Haslev er artesisk.

• Boligformål udgør ikke en væsentlig fare for forurening af grundvandet.
• Området ligger ikke indenfor NFI og BNBO.

Området er udpeget til boligformål i Faxe Kommuneplan 2013 med kommu-
neplanramme H-B4. Lokalplanen muliggøre ikke ændret anvendelse, men 
fastholder områdets anvendelse til boligformål. 

koMMuneplan 2013-2025
Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens ret-
ningslinjer.

Rammer for lokalplanlægning
I kommuneplan 2013 for Faxe kommune er lokalplanområdet beliggende 
indenfor rammeområde H-B4.
Område H-B4 er udlagt til boligformål med mulighed for åben-lav og tæt-
lav  bebyggelse samt dobbelthuse. Det maksimale etageantal er fastsat til 
1½ etage. Der er for matrikel 22ab Haslev By, Haslev fastsat en maksimal 
bebyggelsesprocent på 50.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebe-
stemmelser vedrørernde maksimalt etageantal.
Der udarbejdes derfor forslag til kommuneplantillæg nr. 26, der ændrer det 
maksimale etageantal for tæt-lav bebyggelse i form af rækkehuse til 2 etager.

eksisteRende lokalplaneR

Området er ikke omfattet af en gældende lokalplan.

kystnæRhedszone

Lokalplanområdet ligger udenfor kystnærhedszonen.
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diveRse udpegningeR

Der er ingen særlige udpegninger på området, hverken kirkeomgivelser, 
kirkebyggelinje, fredede eller bevaringsværdige bygninger, fredninger eller 
andre naturbeskyttelsesinteresser.

Naturbeskyttelsesområder og bilag IV-arter
Det nærmeste Natura 2000-fuglebeskyttelsesområde er nr. 161 ”Søer ved 
Bregentved og Gisselfeld” umiddelbart øst for Haslev by, som  ligger i en 
afstand på 1 km til lokalplanområdet. 
Det nærmeste EU-habitatområde ligger indenfor ovennævnte fuglebeskyttel-
sesområde i en afstand af ca. 3 km til lokalplanområdet.
Lokalplanområdet er beliggende omgivet af bymæssig bebyggelse i den eksi-
sterende by. Realisering af planen vurderes ikke have væsentlig indvirkning 
på internationale naturbeskyttelsesområder eller bilag IV-arter.

Natura 2000 område nr. 161, ”Søer ved Bregentved og 
Gisselfeld” (pink).
EU-habitatområde markeret med prikker.
Lokalplanområde markeret med rødt).

 

tRaFikFoRhold

Lokalplanområdet har vejadgang fra Bråbyvej, hvor Haslev Møbelsnedkeri 
hidtil har haft indkørsel. 

Der er forud for udarbejdelsen af lokalplanforslaget foretaget en trafikvur-
dering af den forventede trafikudvikling i området særligt med henblik på 
trafikafviklingen i krydset Bråbyvej/Moltkesvej som følge af etablering af 
boliger på området. Trafikvurderingen er udarbejdet med udgangspunkt i 34 
nye boliger, der forventes at dette tal reelt bliver ca. 31 boliger.

Konklusionen er, at der på døgnniveau kan forventes mere trafik som følge af 
omdannelsen fra møbelfabrik til boligområde, men at der i spidsbelastnings-
timerne både morgen og eftermiddag kun vil være minimal forskel på de to 
situationer. Der er således ikke risiko for, at trafikafviklingen i krydset Brå-
byvej/Moltkesvej vil blive påvirket som følge af projektet. Af samme grund 
vurderes det ikke nødvendigt at gennemføre særlige trafikale tiltag som følge 
af projektet.

Trafikreguleringen på Bråbyvej kan dog på længere sigt give anledning til 
kapacitetsproblemer ved adgangen til boligområdet. Disse udfordringer kan 
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formentlig løses ved reguleringer i signalanlæggets styreapparat i krydset 
Bråbyvej/Moltkesvej, ved etablering af svingbaner på Bråbyvej eller ven-
stresvingsforbud til og fra boligområdet.

Lokalplanen sikrer gode oversigtsforhold ved ind- og udkørsel til Bråbyvej. 
Internt i området udlægges boligvejen med en minimum bredde på 7 meter 
og en kørebanebredde på mindst 5 meter. Der etaberes internt stier/fortov 
gennem området. Stierne får forbindelse til den offentlige sti, Ærtebjergstien 
der løber langs med området. 
Der sikres desuden vejadgang til ejendommene beliggende på Moltkesvej 12 
og 14 idet der er tinglyst servitut om vejret til disse ejendomme. Denne servi-
tut kan efter lokalplanens vedtagelse aflyses privatretligt. Se desuden afsnit 
om Servitutter s. 14.

Faxe Kommune er myndighed på Bråbyvej og de interne veje bliver private 
fællesvej. 

oFFentlig seRvice

Lokalplanområdet er beliggende indenfor skoledistrikt vest, som består af 
afdeling Vibeeng og afdeling Nordskov, hvor Vibeengskolen ligger tættest på 
i en afstand af ca. 1,5 km ad stisystem.
Der er buslinjer på Bråbyvej/Køgevej og Moltkesvej og afstanden til Haslev 
station er ca. 1,6 km, her er der togforbindelse til Næstved og via Køge til 
Roskilde og København. På stationen er der desuden forbindelse med bus til 
Ringsted. 
Umiddelbart nord for lokalplanområdet ligger en tankstation med minimar-
ked. Haslev midtby ligger 0,8-1 km fra lokalplanområdet, her findes bl.a. 
borgerservice, bibliotek, butikker, dagligvareforeyning mv.

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

eneRgiFoRsyning

Cerius er netselskab i området, dvs. de har ansvaret for en sikker elforsyning 
i området. Der kan frit vælges elleverandør. Elleverandørselskabet er det 
selskab, der sælger el til slutbrugerne.

vaRMeFoRsyning

Der findes fjernvarme i området, hvilket der kan ske tilslutning til. Der er 
ikke tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning.
Opvarmning må ikke ske ved etablering af oliefyr. Supplerende opvarmning 
skal opfylde kravene for dispensation til fritagelse for tilslutning til kollektiv 
varmeforsyning jf. bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektiv varmefor-
syningsanlæg, BEK nr. 904 af 24. juni 2016 § 15, stk. 2.

vandFoRsyning

Området forsynes med vand fra Faxe Forsyning A/S, og ny bebyggelse forud-
sætter tilslutning til ovennævnte forsyningsselskabs vandforsyning.
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Regn- og spildevand

Der skal udarbejdes et tillæg til Faxe Kommunes spildevandsplan 2016-21. 
Lokalplanområdet ligger indenfor et område der er fælleskloakeret, men 
kloaksystemet skal udføres som separat system med regn- og spildevand i 
hver sin ledning. 
Syd og vest for lokalplanområdet er der separat kloakeret. Det fremgår des-
uden på byggetegninger fra 1985, at en del af lokalplanområdet allerede er 
separat kloakeret med afledning mod syd. 
Faxe Forsyning vurderer, at kunne aftage regn- og spildevand fra området i 
eksisterende ledninger såfremt området ikke befæstes yderligere.

Miljømyndigheden kan, på nærmere givne vilkår, give tilladelse til nedsiv-
ning af regnvand fra tage og overfladevand fra befæstede arealer. Tilladel-
sen kan som hovedregel kun gives, hvis nedsivning kan ske uden risiko for 
grundvandet, hvis det er geoteknisk muligt og hvis det kan ske uden ulempe 
for naboer.

aFFald og genbRug

Faxe Kommunes gældende regulativer for håndtering af affald skal overhol-
des. Regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald.
Håndtering af affald i Faxe Kommune varetages af Faxe Forsyning A/S.

miLjøforhoLd
støj

Lokalplanområdet er beliggende tæt ved krydset mellem Bråbyvej/Køgevej 
og Moltkesvej. Placering af bebyggelse parallelt med Bråbyvej vil være med-
virkende til at reducere omfanget af vejstøj på udearealerne længere inde i 
området. 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj skal overholdes såvel i 
boligbebyggelsen som på friarealer. Det kan blive aktuelt at sikre boligerne 
tættest på Bråbyvej mod trafikstøj.

joRdFoRuRening

Region Sjælland har indsamlet oplysninger på matr. 22 ab Haslev By, Haslev 
og har vurderet, at der ikke er grundlag for en kortlægning. 
Området er beliggende i byzone, men er ikke omfattet af områdeklassifice-
ringen. Selvom der ikke allerede er viden om forurenet jord, kan det fore-
komme.

Hvis der ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal 
arbejdet indstilles og kan først genoptages, når dette meddeles. Fundet skal 
anmeldes til Faxe Kommune, jf. Jordforureningslovens § 71.
• Bygge- og anlægsarbejder på kortlagte arealer, samt ændring af arealan-

vendelsen til følsom anvendelse, kræver en tilladelse efter jordforure-
ningslovens § 8.

• Flytning af jord fra kortlagte arealer samt arealer omfattet af område-
klassificeringen, skal anmeldes til Faxe Kommune. Der skal udtages 
analyser i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen.

Kontakt derfor Faxe Kommune i forbindelse med ændret anvendelse eller 
flytning af forurenet jord.
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MuseuMsloven - Fund og FoRtidsMineR

Der er ikke registreret fund og fortidsminder i lokalplanområdet. Der kan 
dog sagtens fremkomme fund indenfor lokalplanområdet, f.eks. i forbindelse 
med byggemodning. 
Museum Sydøstdanmark har udført en arkivalsk kontrol i henhold til mu-
seumslovens § 23 og kan oplyse, at der ikke er registreret fortidsminder på 
matr. nr. 22ab Haslev By, Haslev eller i umiddelbar nærhed. Da det meste af 
lokalplanområdet er bebygget vurderer museet, at det kun i begrænset om-
fang vil være muligt at finde bevarede væsentlige fortidsminder på matriklen. 
Fortidsminder er beskyttet af museumslovens § 25 og må ikke ødelægges ved 
et anlægsarbejde. 
Jf. Museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for hvis regning et jordar-
bejde 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

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) har til formål at sikre et højt miljøbeskyt-
telsesniveau og at bidrage til integration af miljøhensyn under udarbejdelse 
af planer og programmer og ved tilladelse til projekter med henblik på at 
fremme en bæredygtig udvikling.
I henhold til denne lov er der foretaget en screening af lokalplanens indvirk-
ning på miljøet.

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projek-
ter § 8, stk. 1, nr. 1 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebrin-
ges planer, der giver mulighed for de projekter der er omfattet af lovens bilag 
1 og 2. Lokalplanens muligheder er ikke omfattet af bilag 1 og 2.
Efter §8, stk. 2 skal planer, der fastlægger anvendelsen af et mindre område 
på lokalt plan eller alene medfører mindre ændringer i forhold til den gæl-
dende planlægning dog kun miljøvurderes, hvis de må antage at kunne få en 
væsentlig indvirkning på miljøet. 

Lokalplanforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en 
væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af 
krav om miljøvurdering af planer, da:

• Der ikke er internationale beskyttelsesområder i umiddelbar nær-
hed.

• Der planlægges for boligformål i et område der allerede er udlagt til 
boligformål.

• Der ingen naturmæssige interesser er indenfor lokalplanområdet, 
som har været anvendt til møbelsnedkeri og primært består af 
befæstede arealer og bebyggelse. 

• Der er tale om et mindre område på lokalt plan, beliggende i eksi-
sterende bymæssig bebyggelse.

Det vurderes, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af planforslaget, 
da planforslaget ikke medfører væsentlige ændringer. Området udvikles til 
boligformål i overensstemmelse med anvendelsen fastsat i gældende kom-
muneplan og lokalplanen fastsætter bestemmelser for bebyggelsens omfang, 
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placering og udseende. De trafikale ændringer i området vurderes på bag-
grund af en trafikanalyse ikke at medføre væsentlige ændringer i trafikken 
eller i trafikmængden.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport 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.

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 led-
ninger der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden 
jordarbejder påbegyndes.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen er der foretaget en servitut 
gennemgang, som fremgår nedenfor. Der aflyses ingen servitutter i forbin-
delse med lokalplanens endelige vedtagelse. 
Flere servitutter bør aflyses privatretligt efter lokalplanens vedtagelse.

Servitutter er lyst på matr nr. 22ab, Haslev By, Haslev

Følgende servitutter er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres:
Dokument lyst d. 07.02.1936 nr. 907460-26 om byggelinjer 
Byggelinje vedr. Moltkesvej. Servitutten er ikke relevant for lokalplanens 
område da Bråbyvej ikke var anlagt med nuværende placering i 1936. 
Servitutten skal respekteres. Påtaleberettiget er Faxe Kommune.

Dokument lyst d. 13.02.1951 nr. 907461-26 om oversigt mv.
Oversigtsareal vedr. hjørneareal på Moltkesvej og Bråbyvej.  
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberetti-
get er Faxe Kommune.

Dokument lyst d. 15.11.1955 nr. 2530-26 om forsynings-/afløbslednin-
ger mv.
Deklarationen er ikke fundet. Det vurderes, at denne deklaration vedrører 
samme ledning som nedenstående deklaration, da andre i samme nummer-
række er fundet.

Dokument lyst d. 15.11.1955 nr. 2528-26 om forsynings- /afløbslednin-
ger mv.
Servitutten vedrører ikke matr. nr. 22 ab og bør slettes fra ejendommen.

Dokument lyst d. 08.01.1976 nr. 349-26 om byggelinjer.
Byggelinjer vedr. Molktesvej. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og 
skal respekteres. Påtaleberettiget er Faxe Kommune.
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Dokument lyst d. 28.08.1984 nr. 13058-26 om transformerstation/
anlæg mv.  Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. 
Påtaleberettiget er SEAS-NVE.

Følgende servitutter bør aflyses:
Dokument lyst d. 29.10.1960 nr. 3361-26 om byggelinjer mv. 
Byggelinje vedr. nu matr. nr. 22ai. om at der ikke må opføres bygninger tæt-
tere på bygning jf. rids end 10 meter på matr. nr. 22ab. OBS omtalte bygning 
er ombygget over tid og findes ikke længere i den form, som ridset beskriver. 
Setvitutten bør aflyses da bygningerne rives ned. Påtaleberettiget er Justits-
ministeriet.

Dokument lyst d. 04.01.1966 nr. 22-26 om færdselsret.
Vedr. færdselsret over matr. nr. 22 ab til tidligere matr. nr. 22a, som senere 
er blevet udstykket, hvorfor den jf. deklarationen ikke længere er gældende. 
Servitutten bør aflyses. Påtaleberettiget: Den til enhver tid værende ejer af 
matr. nr. 22a Haslev By, Haslev.

Følgende servitutter er i strid med lokalplanen og skal aflyses:
Dokument lyst d. 04.06.1974 nr. 3101-26 om færdselsret mv. 
Ejeren af matr. nr. 22ae har færdselsret over ejendommen  matr. nr. 22ab på 
den udlagte private vej hen til den på matr. nr. 22ae beliggende garage.
Vejretten er sikret gennem lokalplanen ved udlæg af vejadgang til matr 22ae. 
Servitutten bør derfor aflyses. Påtaleberettiget er den til enhver tid værende 
ejer af matr. nr. 22ae Haslev By, Haslev.

Dokument lyst d. 04.06.1974 nr. 3102-26 om færdselsret mv. 
Ejeren af matr. nr. 22af har færdselsret over ejendommen  matr. nr. 22ab på 
den udlagte private vej hen til den på matr. nr. 22af beliggende garge.
Vejretten er sikret gennem lokalplanen ved udlæg af vejadgang til matr 22af. 
Servitutten bør derfor aflyses. Påtaleberettiget er den til enhver tid værende 
ejer af matr. nr. 22af Haslev By, Haslev.

nødvendige tiLLadeLser og dispensationer
Realisering af lokalplanens muligheder kræver ikke tilladelser eller dispensa-
tioner fra andre myndigheder end Faxe Kommune.

LokaLpLanens gennemføreLse
Der er ingen handlepligt i forhold til en vedtaget lokalplan, og det kan derfor 
ikke slås fast, hvornår lokalplanens muligheder bliver realiseret. Det forven-
tes dog, at lokalplanens muligheder i forhold til etablering af boliger bliver 
realiseret snarest efter lokalplanens vedtagelse.
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LokaLpLan bestemmeLser
Lokalplan 500-87 Boligområde på Bråbyvej i Haslev

Faxe Kommune
I henhold til lov om planlægning (LBK nr. 287 af 16. april 2018 (med senere ændrin-
ger) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§1 Lokalplanens formål
Det er lokalplanen formål, at:
• Udlægge området til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse opført som 

rækkehuse i op til 2 etager.
• Udlægge areal til vej, sti, parkering og grønne fællesområder.

§2  Område og zonestatus
2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1.
2.2  Lokalplanområdet omfatter følgende matrikler: matr. nr. 22ab Haslev 

By, Haslev samt alle matrikler der efter den xx.xx.xxxx udstykkes fra 
denne.

2.3 Lokalplanområdet er beliggende i byzone og forbliver i byzone.

§3 Anvendelse
3.1 Området udlægges til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse opført 

som rækkehuse. 
3.2 Der udlægges fællesarealer, herunder vej, sti, parkering og grønne 

fælles friarealer, som i princippet vist på kortbilag 2.
3.3 Der skal udlægges grønne, fælles friarealer svarende til mindst 15 % af 

brutto etagearealet (inkl. sekundære bygninger som udhuse, carporte 
mv).

3.4 Byrådet kan tillade, at der på den enkelte ejendom kan drives en sådan 
virksomhed, som almindelivgvis kan udføres i beboelsesområder un-
der forudsætning af:
•  at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres  

(f.eks. ved skiltning og lignende)
• at virksomheden er liberalt erhverv eller kontor og ikke medfører 

gener for omgivelserne.
• at virksomheden ikke medfører behov for ekstra parkering ud over 

det i § 5.7 nævnte.
• virksomheden ikke medfører gener i form af støj, luftforurening 

eller lugt.
• Virksomheden drives af den, som bor på den pågældende ejendom.

3.5 Der kan opføres bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets 
tekniske forsyning, herunder transformerstationer og andre tekniske 
funktioner. 

§4  Udstykning
4.1 Udstykning til tæt-lav bebyggelse skal ske i overensstemmelse med 

principperne vist på kortbilag 3. Ingen grund må udstykkes med min-
dre grundstørrelse end 250 m² inkl. andel i fællesarealer jf. § 3.2. 

4.2 Ejendomme til tekniske anlæg kan udstykkes, så grunden ikke er stør-
re end anlæggets sokkelflade + 1,0 meter hele vejen rundt herom.

4.3 Grønne fællesarealer, parkeringsarealer og veje kan udstykkes selv-
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stændigt. 

§5 Vej, sti og parkeringsforhold
5.1 Områdets eksiterende vejadgang fra Bråbyvej opretholdes. 
5.2 Der udlægges areal til veje, stier og parkeringsarealer som i princippet 

vist på kortbilag 2.
5.3 Vej A-A udlægges i en bredde på mindst  7 meter, kørebanen skal have 

en bredde på mindst 5 meter, som i princippet vist på kortbilag 2.
• På strækningen vej B-B skal kørebanen udvides med 2 meter til 

manøvreareal til p-pladser. Dette areal kan anlægges med græsar-
mering eller anden fast permabel belægning.

• I parkeringslommerne (P1 og P2) skal kørebanen have en bredde 
på mindst 7 meter.

5.4 Af hensyn til renovationskøretøjer mv. skal vej A-A indrettes med ven-
deplads, efter vejlovens regler, ved vejens afslutning, som i princippet 
vist på kortbilag 2.

5.5 Stier/Fortove udlægges med en bredde på mindst 1,5 meter.
• Stier/fortove skal anlægges med en fast belægning.

5.6 Vej A-A skal anlægges med en fast belægning i form af asfalt eller 
belægningssten. 
• Dog skal der på strækningen B-B anlægges en hævet flade med 

belægningsskifte. Den hævede flade skal omfatte det samlede vej-, 
parkerings- og manøvreareal.

5.7 Der skal udlægges areal til mindst 1,5 parkeringsplads pr. bolig, som i 
princippet vist på kortbilag 2.

5.8 Parkeringsarealer skal fremstå grønne og anlægges med græsarmering 
eller anden fast permabel belægning. 

5.9 Ved vejtilslutning til Bråbyvej skal sikres gode oversigtsforhold, her 
udlægges oversigtsareal som i princippet vist på kortbilag 2 og Fig. 1.
• Indenfor oversigtsarealet må der ikke etableres beplantning, 

bebyggelse, skilte mv. som får en større højde end 0,8 meter over 
terræn.

§6 Tekniske anlæg
6.1 Alle rør og ledninger til f.eks. el, telefon, antenner og lign. skal fremfø-

res under terræn.
6.2 Ny bebyggelse skal tilsluttes almen vandforsyning, el-net og offentlig 

kloak. 

§7 Bebyggelsens omfang og placering
7.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 % for området som helhed 

(inkl. ”sekundære bygninger”).
7.2 Boligbebyggelse skal placeres inden for de byggefelter (B1-B7), som er 

vist på kortbilag 2. 
7.3 Der skal udlægges areal til private haver tilhørende den enkelte bolig. 

Havearealet skal være på mindst 20 m². 
• Havearealet skal placeres i direkte tilknytning til den enkelte bolig 

og kan både placeres på arealer udlaget til byggefelt og til fælles 
grønne områder.

7.4 Sekundære bygninger til dagrenovation mv. skal placeres som i prin-
cippet vist på kortbilag 2.

7.5 Sekundære bygninger tilhørende den enkelte bolig skal placeres in-

Bråbyvej

 22 ab

 22s
 22m

22ae

22ct
22af

B1

B2

B3

6 boliger

4 boliger

4 boliger

50,0 m

2,5 m

Fig. 1: Oversigtsareal jf. § 5.9
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denfor byggefeltet til ”sekundære bygninger”, som i princippet vist på 
kortbilag 2.

7.6 Bebyggelsen må maksimalt opføre i 2 etager og med en maksimal byg-
ningshøjde på 8,5 meter.

7.7 Sekundære bygninger må opføres med en maksimal højde på 2,5 
meter.

7.8 Cykelskure, miljøstationer, drivhuse og andre mindre sekundære byg-
ninger til fælles formål må opføres udenfor byggefelterne. 

§8 Bebyggelsens ydre fremtræden
8.1 Bebyggelse indenfor lokalplanområdet skal udføres med samme tag-

form, tagmateriale, facademateriale og farvevalg.
8.2 Facadematerialer skal fremstå i tegl, skærmtegl eller skifer.

• Delpartier (maksimalt svarende til en facade) kan udføres i andre 
materialer som træ, alu eller lignende. 

8.3 Sekundære bygninger kan fremstå med et andet farve og materiale-
valg, det skal dog være ensartet for hele lokalplanområet.

8.4 Tage skal fremstå som flade tage og må maksimalt have en hældning 
på 10 grader (ensidig taghældning).
• Etableres integreret solenergianlæg i tagfladen kan hældningen 

øges til maksimalt 15 grader.
8.5 Tagmaterialet skal være tagpap eller lignende materiale og skal frem-

stå med sort eller grå farve.
8.6 Facader og tage må ikke etableres med blanke og reflekterende materi-

aler. Glansværdien må maksimalt være 30 ‰ og lysrefleksionsværdien 
maksimalt 2,5 %. Bestemmelsen gælder ikke for solceller, solfangere, 
ovenlysvinduer og drivhuse.

8.7 Der kan etableres solfangere og solcellepaneler på tage og facader, 
hvor de fremstår som en integreret del af bygningens arkitektur og kan 
etableres uden gene for omkringboende. 

8.8 Vinduer skal udføres i træ/alu eller træ. 
• Der kan etableres ovenlysvinduer.

8.9 Der må kun etableres franske altaner (dvs. ingen andre typer altaner).
8.10 Overdækninger ved indgangsdøre skal fremstå flade, som vist på ek-

semplet på. 

§9  Skiltning og belysning
9.1 Vej-, parkerings- og stibelysning indenfor lokalplanens område, skal 

udføres i overensstemmelse med Faxe Kommunes belysningspolitik. 
Armaturer indenfor lokalplanområdet skal være ens indenfor hen-
holdsvis friarealerne, stier og veje. 

§10 Ubebyggede arealer
10.1 Hegn mod fællesarealer skal være levende hegn. Hegn mellem naboer 

skal være levende hegn eller alternativt et fast hegn.
10.2 Der kan etableres havelåger i det levende hegn mellem privte haveare-

aler og fællesarealer.
10.3 Der skal etableres fælles opholds- og legeområde i tilknytning til bolig-

bebyggelsen. 

§11 Grundejerforeninger 
Bestemmelser om stiftelse af grundejerforeninger træder i kraft såfremt om-
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rådet udstykkes til selvstændige ejerboliger.
11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige 

grundejere indenfor lokalplanens område.
11.2 Grundejerforeningen skal varetage grundejernes fællesopgaver, som 

drift og vedligeholdelse af de udlagte fællesarealer, private fællesveje 
og stier indenfor lokalplanens område.

11.3 Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på fællesarealer, pri-
vate fællesveje, herunder stier, friarealer mv. jf § 3.2.

11.4 Grundejerforeningen skal i øvrigt varetage de opgaver som i medfør af 
lovgivningen henligges til foreningen.

11.5 Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af 
Faxe Kommune.

11.6 Grundejerforeningen skal oprettes senest når Faxe Kommune kræver 
det.

11.7 Grundejerforeningen skal, hvis Faxe Kommune kræver det, optage 
medlemmer fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med en eller 
flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller 
opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.

§12 Forudsætninger for ibrugtagen
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:

12.1 Der er sket tilslutning til Faxe Spildevand A/S spildevandssystem.
12.2 Der er sket tilslutning til elforsyning.
12.3 Der er anlagt vej og sti/fortov som anført i lokalplanens §§ 5.2-5.6
12.4 Der er anlagt parkering som anført under lokalplanens § 5.7.
12.5 Der er anlagt fælles fri- og opholdsarealer som anført i lokalplanens  

§ 10.3.
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Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
I perioden fra lokalplanforslaget er offentliggjort og indtil byrådet har vedta-
get lokalplanen endeligt må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke 
udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. 

Der gælder i henhold til planlovens §17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod 
udstykning, bebyggelse og ændring af arealanvendelsen. Den eksisterende 
lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan 
der i henhold til planlovens § 17, stk. 2 under visse forudsætninger opnås 
tilladelse til bebyggelse eller udnyttelse af en ejendom i overensstemmelser 
med forslaget, såfremt det aktuelle projekt er i overensstemmelser med kom-
muneplanen og der ikke er lokalplanpligtigt.

Lokalplanen midlertidige retsvirksninger gælder indtil den endeligt vedtagne 
lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse. 

Lokalplanforslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden tre år 
fra offentliggørelsen.

Lokalplanens retsvirkninger
Når der er sket offentlig bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan, 
må det 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 lokalplanen 
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
Således vedtaget af Faxe Byråd forslag til Lokalplan nr. 500-87 til offentlig 
høring.

Faxe byråd d. 22.08.2019

Ole Vive    Thomas Eriksen

Borgmester    Kommunaldirektør
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