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Hvidbog med høringssvar til forslag til lokalplan 500-86. Kommunen har modtaget i alt 7 høringssvar. Denne hvidbog indeholder alle høringssvar, der er 
modtaget i høringsperioden. Forvaltningen har redigeret i høringssvarenes opsætning, men ingen budskaber er fjernet eller ændret. 
 
Trafikforhold og antallet af boliger 
De fleste høringssvar handler om antallet af boliger og deres påvirkning af de trafikale forhold i Troelstrupområdet generelt. Herunder fremgår et 
overordnet svar. 
 
Da den første lokalplan nr. 500-83 blev endeligt vedtaget i 2016, var den trafikale vurdering, at tilkørselsforholdene var acceptable også med en 
udstykning på omkring 200 boliger. Den første lokalplan for området giver mulighed for at udstykke maksimalt 20 boliger i delområde 1 og fastsætter 
ingen bestemmelser for antallet af boliger i delområde 2 eller i det samlede lokalplanområde. I redegørelsen er beskrevet, at der vil kunne udstykkes 
ca. 200 boliger, hvis hele området udbygges med tæt-lave boliger. Den trafikale vurdering af forholdene i området var dengang, at den eksisterende 
infrastruktur kan bære den udbygning der blev lagt op til i lokalplan 500-83.  
 
I forbindelse med processen for lokalplan 500-86 som denne hvidbog omhandler, har trafikafdelingen været inddraget i planlægningen i forhold til 
den trafikale udvikling i området. Den trafikale vurdering er baseret på en maksimal udbygning på 215 tæt-lav boliger og vurderingen er, at 
Egeparken (tidl. Troelstrup Bækvej) og Sdr. Teestrupvej kan bære denne belastning. Samtidig gøres opmærksom på, at kapacitetsgrænsen hermed er 
nået. Hvis der i fremtiden skal planlægges for nye boligområder syd for lokalplan 500-86, skal der findes en alternativ vejadgang eller foretages en 
trafiksanering i Troelstrupområdet. 
 
Det er administrationens vurdering, at den eksisterende infrastruktur kan bære en udbygning med maksimalt 215 boliger. I forbindelse med fremtidig 
planlægning for en eventuel kommende udbygning med boliger syd for Egeparken og i perspektivområderne syd for Søgårdsvej og Troelstrupvej skal 
den overordnede infrastruktur i hele Troelstrupområdet tages med i planlægningen. Lokalplan 500-86 giver mulighed for, at man kan fortsætte 
stamvejen Egeparken og dermed på sigt skabe en supplerende vejforbindelse til Troelstrupvej i gennem eventuelle nye boligområder syd for 
Søgårdsvej og Troelstrupvej. 
 
Troelstrupvej er i dag en del af Haslev by, hvor der er skiltet med byzonetavler. Dele af strækningen fremstår dog facadeløs, hvilket kan give anledning 
til højere gennemsnitshastigheder. Udbygningen af området omkring Troelstrupvej med flere boliger og vejtilslutninger vil styrke vejens visuelle udtryk 
som byzone. Dette vil sammen med de hævede flader som anlægges ved nye vejtilslutninger være med til at sænke gennemsnitshastigheden og 
forbedre trafiksikkerheden i bydelen.  
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Stier og stiforbindelser 
Udlæg og senere etablering af stier er generelt et væsentligt element og bidrag til at boligområder kan bindes sammen og der kan skabes gode 
forbindelsesårer gennem en by. De gamle boligområder i Haslev by vidner om vigtigheden af at binde bydele sammen, således at de enkelte 
boligområder ikke opleves som isolerede enklaver, men som en del af den samlede by.  
Stiforbindelser underbygger desuden sundhed og tjener også det formål, at bløde trafikanter kan færdes gennem byen ad sikre forbindelser væk fra 
den kørende trafik.  
 
Teknik & Miljøudvalget har netop vedtaget en strategi for øget adgang til naturoplevelser. Strategien har været i offentlig høring og en del af 
høringssvarene handlede blandt andet ønsket om at skabe bedre sammenhæng og flere stier. Af strategien fremgår det, at der skal arbejdes på at 
udvikle nye rekreative stier generelt både, hvor der kan skabes adgang til oplevelser i naturen, og hvor der kan skabes sammenhæng mellem 
eksisterende stier. Det gælder både i og omkring boligområder, hvor der kan skabes mulighed for en lille hverdagsnaturoplevelse, og hvor der kan 
skabes en større turmulighed ud i naturen. 
 
Den planlagte byudvikling af Haslev by foregår primært i Troelstrupområdet, hvorfor det især i dette område er vigtigt at tænke stiforbindelser mellem 
nye og gamle boligområder ind i planlægningen. Det nye boligområde ved Egeparken får forbindelse til Højgårdsstierne, hvorved der skabes en 
direkte stiforbindelse ind til Haslev station og til Nordskovskolen.  Der er ligeledes behov for at skabe stiforbindelse til Vibeengskolen og dagtilbuddene 
Småfolket og Troelstrupgård, som huser børnehave, SFO og klub. Ved at koble stiforbindelser i det nye boligområde sammen med stier igennem 
eksisterende boligområder, skabes der bedre adgang til faciliteterne for både det nye og de eksisterende boligområder. Der kan desuden lettere 
skabes adgang til de naturværdier, som ligger syd for Troelstrup og dermed skabes der øget adgang til naturoplevelser som f.eks. ”Tranemosen” og 
på sigt måske Troelstrup sø, hvor Susåen løber igennem. 
 
På baggrund af de indkomne høringssvar om den foreslåede stiforbindelse til Kærsgårdsvejs fællesarealer har administrationen lagt op til en 
revurdering af den overordnede stiforbindelse til de omkringliggende områder. Forslag til ændret stiforbindelse har været sendt i supplerende høring til 
de respektive naboejendomme og de to tilstødende grundejerforeninger. Der er indkommet 1 svar på den supplerende høring. 
 
Der er flere høringssvar der foreslå alternative stiforbindelser. Disse forslag er sammen med stiudlæg fra lokalplanforslaget og fra den supplerende 
høring samlet og vist på kort på bilag 1, side 16. 
 
 
Det indstilles: 
• At det stiudlæg der fremgår af lokalplan 500-83, vist som sti ”D” på bilag 3, side 17 indføres i lokalplan 500-86 i forbindelse med endelig vedtagelse.  
I dag er stiforbindelsen etableret som en midlertidig grussti, trafikafdelingen har ved godkendelse af vejprojektet for Troelstrup Ege stillet krav om at 
denne sti udføres med fast belægning når den resterende del af Egeparken bebygges.    
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Modtaget / 
Indsendt af: 

Indsigelse/bemærkninger Forvaltningens bemærkninger 
og indstilling til Byrådet (Markeret med FED tekst.) 

Nr. 1) 
Dato: 07.01.2019 
 
Museum 
Sydøstdanmark 
 

 Vedr. lokalplan 500-86 Boligområde ved Egeparken, 
dækkende et 11,7 ha stort areal sydøst for Haslev, 
matr. nr. 10c Troelstrup by, Haslev  
(Kort fra høringssvaret er indsat som bilag 1 på side 16) 
 
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:  
 
Lige øst for arealet er der udgravet et bælte med 
mere end 170 kogegruber fra bronzealderen (040207-
44), og der er fundet spredte bopladsspor ved 
prøvegravninger mod nord og øst. I Troelstrup Landsby 
er der udgravet et kampestensfundament fra en 
middelalderbebyggelse (040207-30), og lidt længere 
mod øst er der fundet en større jernalderbeboplads 
med 13 langhuse ved Vibeengskolen (040207-48) samt 
gruber fra yngre stenalder og bronzealder ved 
Troelstrupgård 1 (040207-42). Mod syd, ved Troelstrup 
Sø, er der fundet en stammebåd dateret til 
jernalder/middelalder (040207-47).  
 
De mange fund viser, at området har været beboet 
helt tilbage fra sten- og bronzealder. De fleste 
aktiviteter kan dog dateres til jernalder, i tiden inden 
middelalderen, hvor landsbyen Troelstrup finder sin 
endelige placering.  
 
Med baggrund i de mange fund i området vurderer 
Museum Sydøstdanmark, at der er en stor risiko for, at 
påtræffe væsentlige fortidsminder ved det planlagte 
anlægsarbejde. Museet vil derfor anbefale, at der 
foretages en forundersøgelse før anlægsarbejdet 
påbegyndes.  
 

 
 
Høringssvaret er formidlet videre til ejer og bygherre og giver ikke 
anledning til ændringer i lokalplanen forud for endelig vedtagelse. 
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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. 
 

Nr. 2) 
Dato: 08.01.2019 
 
Valnøddeparken 2 

Indsigelse vedrørende trafikale problemer: 
I hvidbogen til lokalplan 500-83 var det kommunens 
vurdering at tilkørselsforholdene til det nye 
boligområde via Troelstrup Bækvej (nu Egeparken) var 
acceptable op til en udstykning på op til 200 nye 
boliger. 
I henhold til det nye lokalplan-forslag 500-86, gives der 
mulighed for opførelsen af 215 nye boliger, hvis de 
opføres som tæt-lav bebyggelse, og dertil skal 
lægges de 16 boliger der allerede er opført, eller ved 
at blive opført på delområde I. 
Dette vil være ensbetydende med en samlet 
bebyggelse på omkring 230 nye boliger + de 
eksisterende boliger i Bøgeparken, Valnøddeparken 
(54 boliger), og derved klart overskride den 
kapacitetsgrænse som tilkørselsvejen ifølge 
kommunens egen vurdering er i stand til at klare. 
 
Vi må derfor på det kraftigste anbefale at der findes 
en alternativ løsning på tilkørselsforholdene til det nye 
boligområde. 
 

 
Se overordnet svar om antallet af boliger og deres påvirkning af de 
trafikale forhold på side 1. 
  
 
 
 
Det indstilles: 
Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen forud 
for endelig vedtagelse. 

 

Nr. 3) 
Dato: 09.01.2019 
 
Grundejerforeningen 
Kærsgårdsvej 

Indsigelse fra Grundejerforeningen Kærsgårdvej til 
forslag til lokalplan 500-86. 
(Nummerering og tekst med kursiv er indsat af 
administrationen) 
 
På baggrund af Orienteringsbrev vedrørende høring 
for nyt boligområde i Troelstrup, og et udmærket 

 
1) Lokalplanens muligheder 
Lokalplanen er udarbejdet blandt andet på baggrund af et ønske, 
om at udvikle og afprøve en boligtype og boligsammensætning der 
for Haslevs vedkommende er ny og anderledes end de mange 
parcelhusområder vi allerede har i Haslev. Det er ligeledes ønsket, at 
bevare muligheden for at udbygge området som klassisk 
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borgermøde afholdt 18. december 2018, hvor den 
samlede bestyrelse samt andre beboere fra 
Kærsgårdvej deltog, fremsendes hermed 
bemærkninger og forslag på vegne af bestyrelsen i 
Grundejerforeningen Kærsgårdvej til forslag til 
lokalplan 500-86 for boligområde ved Egeparken. 
 
1) Generelt vil vi påpege, at det som naboområde er 
lidt uoverskueligt at forholde sig til så mange 
udfaldsrum, som lokalplanen reelt giver mulighed for.  
 
2) Vi noterer med tilfredshed at tæt-lav bebyggelse jf. 
afsnit 8.8 i de områder, der blandt andet vender ind 
mod Kærsgårdvej kun må opføres i 1 etage eventuelt 
med udnyttet tagetage. Derimod må åben-lav 
bebyggelse opføres med maksimalt 2 etager jf. afsnit 
8.18.  
 
Som naboer er vi uforstående overfor denne forskel, 
og vi foreslår derfor, at teksten i afsnit 8.18 ændres til 
at få samme krav til byggehøjden, som gælder for 
tæt-lav bebyggelse i de områder, der vender ind 
mod blandt andet Kærsgårdvej – altså 1 etage 
eventuelt med udnyttet tagetage. 
 
3) Fællesbygninger ønskes generelt placeret på en 
sådan måde, så de ligger i en afstand til 
naboområderne, hvor brug af fællesbygningerne ikke 
medfører gene i form at støj. Samme forhold gør sig 
gældende i det omfang, hvor der i nogle af de 
mulige udfaldsrum vælges at anlægge kælkebakke, 
amfiteater med videre, med en sådan højde eller 
nærhed, at det kan medføre gener for 
naboområderne i form af støj og indsyn. 
 
 
 
 
 

parcelhusområde uden at skulle tilvejebringe en ny lokalplan for 
området. 
 
Lokalplanen beskriver udførligt, hvad man kan forvente i de to 
tilfælde, og der er fastsat specifikke bestemmelser for bebyggelsens 
placering, udformning og omfang.  
 
Det indstilles: 
• at redegørelsen tilføjes at afsnit, hvor det præciseres, at de enkelte 
storparceller kan anvendes til enten tæt-lav bebyggelse eller åben-
lav bebyggelse og ikke en kombination af disse. 
• § 4.8 tilføjes: Den enkelte storparcel må kun anvendes til enten 
tæt-lav eller åben-lav bebyggelse og ikke en kombination af disse. 
• § 4.8 om udstykning af storparceller for tæt-lav bebyggelse flyttes, 
så den gælder for både tæt-lav og åben-lav bebyggelse.  
 
2) Etageantal ved Åben-lav bebyggelse  
Udstykkes til åben-lav bebyggelse videreføres de bestemmelser og 
muligheder der allerede i lokalplan 500-83 blev fastsat for delområde 
1, hvor det er muligt at bygge i 2 etager med undtagelse af matrikler 
med direkte skel ind til Bøgeparken. Udstykkes til parcelhuse kan der 
være flere forskellige bygherrer med individuelle ønsker, hvorfor der 
med mulighed for byggeri i 2 etager kan opføres et moderne 
parcelhus og der kan skabes en større variation i området. 
 
Udstykkes til tæt-lav boligområde, kan der blandt andet opføres 
rækkehuse med flere boliger side om side, hvilket kan give nogle 
lange facader, som vil syne af meget for naboerne, hvis de opføres i 
2 etager.  
Det er ønsket, at der bevares en grad af synlighed gennem 
området, hvorfor der er fastsat differentierede bestemmelser for 
etageantallet i et tæt-lav boligområde. Opføres der derimod et 
parcelhus i 2 etager, vil det ske punktvist, og udsynet gennem 
området sløres ikke i lige så stort omfang, som det kan være 
tilfældet med en rækkehusbebyggelse i 2 etager.  
 
Se desuden svar til høringssvar nr. 4, punkt 2 på side 10. 
 
3) Placering af Fællesbygninger og fællesanlæg 
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4) På kortbilag 2 og 5 (i lokalplanforslaget) er der vist 
en hovedsti, der med en pil peger ind i 
Grundejerforeningen Kærsgårdvejs fællesarealer. Som 
oplyst på borgermødet er vi ikke interesseret i, at der 
etableres en sådan adgang, da vi anser de allerede 
eksisterende adgangsveje mod Troelstrupvej og 
Søgårdsvej som værende fuldt tilstrækkelige til at sikre 
en nem adgang for områdets beboere mod 
naboområderne. Men da den viste hovedsti jo slet 
ikke er omfattet af denne lokalplans område, skal 
dette blot opfattes som en oplysning til orientering. 
 
(Den omtalte sti er vist som sit ”A” på bilag 1, side 16) 

Der gives i lokalplanen mulighed for 3 fælleshuse, hvoraf et er 
beliggende centralt i området, et i tilknytning til vejen Troelstrup Ege 
og et i den nordlige del af området langs med vejen 
Valnøddeparken. Fælleshuset ved Valnøddeparken er beliggende 
16 meter fra vejskel og mellem 20 og 26 meter fra skel til de 
nærmeste boligmatrikler.  
Det er administrationens vurdering, at det skal præciseres i 
lokalplanen, at fællesbygninger skal placeres mindst 25 meter fra 
skel. 
 
Placering af kælkebakke er centralt i området, hvorfor den ikke 
giver anledning til væsentlige indsigts gener eller andre gener for de 
omkringliggende boligområder på Kærsgårdsvej, Søgårdsvej, 
Bøgeparken og Valnøddeparken. 
 
Illustrationsplanen i lokalplanforslaget har angivet mange 
muligheder for, hvad man kunne forestille sig etableret i området, 
her i blandt et ”amfiteater”. Lokalplanforslaget fastsætter ingen 
bestemmelser for anlæg af ”amfiteater”. Det er administrationens 
vurdering, at der alene er tale om et ønske om at kunne håndtere 
en del af overskudsjorden indenfor området til en rekreativ 
anvendelse.  
 
Der fastsættes i lokalplanen bestemmelser for, i hvilken grad der må 
ske ændringer af terrænet, herunder bestemmelser for anlæg og 
dimensionering af en eventuel kælkebakke.  
Ønskes et ”amfiteater” anlagt vil det skulle overholde de 
bestemmelser der er for terrænregulering. Det er administrationens 
vurdering, at lokalplanen bør tilføjes bestemmelser for, hvordan der 
må terrænreguleres på henholdsvis de enkelte grunde og på 
fællesarealer. I forhold til fællesarealerne med krav om, at det skal 
ske efter en nærmere godkendt plan, hvilket betyder, at tilladelse til 
terrænregulering skal følge reglerne for dispensation fra en lokalplan 
med dertilhørende naboorientering i tilfælde af at det har væsentlig 
betydning for naboerne. 
 
Det indstilles: 
• at byggefelter til fælleshuse skal placeres mindst 25 meter fra skel. 
• at påskriften ”amfiteater” fjernes fra Illustrationsplanen, kortbilag 5. 
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• at § 10.4 om terrænregulering ændres til at være en generel 
bestemmelse i stedet for kun at gælde for åben-lav bebyggelse. 
• at der tilføjes en § 10.5 med teksten: Efter byggemodning af 
området må der ikke foretages terrænregulering på grønne fælles 
arealer på mere end +/- 1 meter i forhold til det eksisterende terræn. 
Terrænregulering af fælles arealer må kun ske efter godkendelse af 
byrådet. 
  
 
4) Hovedsti og stiforbindelser 
Se overordnet svar om stier og stiforbindelser på side 2.  
 
 

3) 
Dato: 11.01.2019 
Bøgeparken 4 

Indsigelse til Lokalplan 500-86, Forslag for Boligområde 
ved Egeparken, Haslev, fremlagt i offentlig høring i 
perioden 11.12.2018 til 15.01.2019. 
(Nummerering indsat af administrationen) 
 
Selvom erfaringen fra fremlæggelsen og vedtagelsen 
af lokalplan 500-83 tilsiger os, at det er komplet 
ressourcespild og nytteløst at komme med indsigelse 
til de af forvaltningen indstillede planer for byudvikling 
tilsiger vores samvittighed os at komme med det, der 
for os er meget væsentlige betragtninger / indsigelser 
til forslag til Lokalplan 500-86. 
 
Vi ved godt, at det er ”eksperter”, der sidder bag 
skriveborde og tegner streger. Det er de gode til og 
de er fine. Endvidere er stregerne helt sikkert også 
fuldstændig efter lovens ord og bogstav. Deres 
intentioner er helt sikkert også de bedste. Så vidt - så 
godt, men Byrådet skal vide, at de virkelige eksperter, 
hverdagens eksperter – uden at anfægte 
”eksperternes” (dem bag skrivebordene) ekspertise – 
er os der bor i området. 
 
Vis nu borgerne i Faxe Kommune at fordi byrådet 
forpassede chancen for ved vedtagelsen af lokalplan 
500-83, at træffe den rigtige beslutning om 
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fastlæggelse af de trafikale forhold i det nye meget 
store byudviklingsområde, at Byrådet ikke gentager 
den ”succes”. Det var bare ikke godt nok. 
 
Vis at Byrådet har forstået Planlovens intention om og 
”Pligten til at udarbejde lokalplaner skal sikre 
sammenhæng i den kommunale planlægning samt 
borgernes indsigt i og indflydelse på planlægningen”. 
Det levede Byrådet ikke op til i processen med 
lokalplan 500-83.  
 
Det er naturligvis ikke sådan, at vi skal kunne ændre 
alt, men når det kommer til spørgsmålet om liv og / 
eller død, finder vi det er afgørende, at Byrådet i det 
mindste forsøger at imødekomme borgernes ønsker / 
krav, når det er muligt. Her i beslutningsprocessen 
med Lokalplan 500-86 er det muligt, hvis Byrådet tør 
og vil. 
 
1) At bruge Troelstrup Bækvej / Egeparken som 
stamvej til et boligområde, der allerede nu efter 
planen, skal betjene op til ca. 230 husstande og 
fremadrettet op mod det dobbelte er vanvid. Med 
måske 1,5 – 1,75 bil pr. husstand som skal luftes mindst 
1 gang om dagen - ud og hjem - plus al servicekørsel 
så vil trafiktætheden blive meget stor. Alene 
belastningen med husstandenes biler vil forøge antal 
biler, der dagligt kører på Troelstrup Bækvej / 
Egeparken med op til 800 biler dagligt foruden de 
biler der i forvejen hører til i Valnøddeparken, 
Bøgeparken, Elmeparken og Tjørneparken. Hertil 
kommer al servicekørsel med tunge køretøjer m.m. 
Det er uacceptabelt. 
 
2) Krydset Søndre Teestrupvej – Troelstrupvej er 
allerede en trafikfælde. Krydset vil slet ikke have 
kapacitet til at modtage den voldsomt forøgede 
trafikmængde. Det er blot et spørgsmål om tid inden, 
det kræver ofre og i værste fald trafikdrab. Krydset er 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Egeparken som stamvej 
Se overordnet svar om antallet af boliger og deres påvirkning af de 
trafikale forhold på side 1. 
 
 
2) Krydset Søndre Teestrupvej – Troelstrupvej 
Søndre Teetsrupvej er oprindeligt dimensioneret som omfartsvej og 
vurderes derfor at have en god kapacitet i forhold til udviklingen af 
nærværende boligområde. Ved krydset Sdr. Teestrupvej – 
Troelstrupvej er der gode oversigtsforhold og der er anlagt en hævet 
flade som ved vejtilslutningerne ved Kærsgårdsvej og Søgårdsvej. 
De hævede flader er netop anlagt for at sænke hastigheden og 
forbedre trafiksikkerheden for de bløde trafikanter ved 
stikrydsningerne.  
 
Der bliver løbende foretaget trafiktællinger på Troelstrupvej og 
trafikudviklingen følges tæt, både i forhold til trafikbelastningen og 
trafikadfærden. Skulle der fremadrettet vise sig et særskilt behov for 
at forbedre trafiksikkerheden eller tilgængeligheden vil konkrete 
tiltag blive indarbejdet i den fremadrettede planlægning. 
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meget uoverskueligt, - specielt for de små bløde 
trafikanter, der kommer fra syd og skal krydse vejen. 
Det kan godt være at krydset er konstrueret teknisk 
korrekt, men det er bare ikke godt nok. 
 
Når så der kommer yderligere op til 800 biler, der 
dagligt skal køre ud fra Søndre Teestrupvej og ud på 
Troelstrupvej, så vil det gå galt. Det er ikke et 
spørgsmål om, men hvornår. 
 
3) Vi vil derfor bede om, at planen om at Troelstrup 
Bækvej / Egeparken anvendes som stamvej opgives 
for så vidt udmunding i Søndre Teestrupvej. Vi beder 
om at stamvejen afblændes ved indkørslen til 
Valnøddeparken, så trafikken føres mod syd. Dvs. den 
stump mellem Valnøddeparken og Troelstrup Ege 
fjernes. 
 
4) Hvis / når resten af Søgårdsjorden skal 
byggemodnes og trafikintensiteten yderligere 
fordobles, vil det alligevel give god mening at føre 
trafikken syd om Søgård. Den omkostning kan 
projektet lige så godt tage med i denne omgang. Da 
vil der kunne etableres en ordentlig udmunding i 
Troelstrupvej. 
 
Allerede på nuværende tidspunkt med 1. etape, 
lokalplan 500-83, er der en mærkbar forøgelse af 
trafikken. 
 
Det kan ikke nytte noget at Byrådet læner sig så 
meget op af ”eksperternes” forsikringer om at 
trafikanlægget er konstrueret korrekt, at det glemmer, 
at der faktisk allerede bor mennesker i området. 
”Eksperterne” bor og færdes ikke nødvendigvis i 
området dagligt og oplever derfor ikke de nærved 
situationer, som vi har inde på kroppen hele tiden. De 
oplever ikke, når de små unge trafikanter står og er 
usikre på, om de nu kan være sikre på at kunne nå 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Se overordnet svar om trafik på side 1 samt svar på nr. 1 ovenfor. 
 
 
4) Vejføring syd om Søgårdsvej 
Ved fremtidig planlægning for perspektivområderne syd for 
Søgårdsvej og Troelstrupvej skal den overordnede trafikafvikling i 
hele Troelstrupområdet tages med i planlægningen. Der er på 
nuværende tidspunkt ikke trafik- eller planmæssig mulighed for at 
kræve anlæg af en vejføring syd om Søgårdsvej i det arealerne 
ligger udenfor kommuneplanens rammer. 
 
 
 
Det indstilles: 
Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen forud 
for endelig vedtagelse. 
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over vejen inden næste bil kommer. Bilerne kører 
meget ofte stærkt på Troelstrupvej. 
 

4) 
Dato: 13.01.2019 
Søgårdsvej 14-20 

Svar på nabohøring om lokalplan 500-86 – Egeparken 
i Troelstrup, Haslev. 
 
(Nummerering og tekst med kursiv indsat af 
administrationen) 
 
1) Generelt er vi bekymrede over så stor en 
befolknings tilvækst (900-1200) personer i et område, 
hvor der ikke er en infrastruktur som kan rumme det, 
f.eks. skoler, institutioner og offentlig transport mv. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Specielt har vi indvending mod 2-plans huse og 
huse med tagterrasser, som må ligge kun 6 meter fra 
nærmeste nabo. De giver et stort indsyn over vores 
haver og huse. Vi finder dette uacceptabelt. 

1) Se overordnet svar om antallet af boliger og deres påvirkning af 
de trafikale forhold på side 1. 
 
Det er administrationens vurdering, at planlægning for 215 tæt-lav 
boliger og/eller 70-80 åben-lav boliger ikke kan sidestilles med en 
befolkningstilvækst på 900-1200 personer, hvilket svarer til 4-5 
beboere i hvert enkelt bolig. I forbindelse med befolkningsprognoser 
regnes typisk med et forventet indbyggerantal ud fra et gennemsnit 
på ca. 1,9 beboer pr. tæt-lav bolig og ca. 3 beboere pr. åben-lav 
bolig. Hvis hele området udbygges til tæt-lav forventes derfor ca. 
430 beboere og hvis hele området udbygges til åben-lav forventes 
derfor ca. 240 beboere. Forventningen er, at området både vil 
tiltrække beboere der allerede nu bor et andet sted i Haslev by og 
tilflyttere til Haslev by. 
 
Byudviklingen i Haslev har gennem mere end 15 år være planlagt til 
at ske i Troelstrupområdet. I Troelstrupområdet er både skole 
(Vibeengskolen) og to daginstitutioner. 
Der pågår i øjeblikket en proces for udarbejdelse af helhedsplan for 
dagtilbudsområdet for hele Faxe Kommune. Helhedsplanen skal 
fastlægge, hvor og hvordan man sikrer det forventede behov for 
daginstitutionspladser i fremtiden.  
 
Vibeengskolen er bygget til 3 klasser på hver årgang fra 0-6 klasse.  
Der er pt. kun 2 klasser på årgangene 0, 2, 3 og 6 og 3 klasser på 
årgangene 1, 4 og 5. Der er således kapacitet til at håndtere en 
udvidelse af boligmassen indenfor Vestskolens skoledistrikt, som 
omfatter Vibeengskolen, Nordskovskolen og Terslev skole.  
Fra det nye boligområde er der er ca. 1,3 km til Vibeengskolen og 
ca. 2,8 km ad stisystem til Nordskovskolen. 
 
 
2) Antal etager og mulighed for tagterrasser 
Uanset om man bygger åben-lav bebyggelse i 1 etage med 
udnyttet tagetage eller 2 etager, kan man i begge tilfælde bygge 
op til max. 8,5 meter højde. Nedenfor er skitseret hvordan et hus i 1 



 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

etage med udnyttet tagetage ofte ser ud, sammenholdt med 
hvordan et hus i 2 etager ofte ser ud. Huset til venstre er muligt at 
bygge i Søgårdsvej udstykningen, mens begge huse er mulige at 
bygge i den nye udstykning.  

 
 
Uanset hvordan man vælger at bygge, skal man overholde 
højdegrænseplanet i bygningsreglementet. Det betyder, at for et 
hus, hvor bygningsdele bygges i op til 8,5 meter, skal der være 
mindst 6,07 meter fra bygningsdelen til skellinje.  
 
Det betyder i praksis, at bygger man kun i 1 etage, kan man placere 
huset relativt tæt ved skel, men bygger men i 2 etager, skal man 
placere sit hus længere væk fra skel. For beboere på Søgrdsvej 
betyder det derfor, at de kan få naboer der bygger i 1 etage relativt 
tæt ved skel eller naboer der bygger i 2 etager mindst 6 meter fra 
skel. Denne afstand skal lægges til den afstand der i forvejen er 
mellem den nye udstykning og Søgårdsvej udstykningen som følge 
af den private fællesvej der løber mellem de to udstykninger.  
 
Dette vejudlæg måler ca. 6 meter, resultatet er, at hvis en nabo 
bygger i 2 tager, vil huset komme til at ligge mindst ca. 12 meter fra 
skel til boligmatriklerne på Søgrdsvej. 
 
 
3) Placering af fælleshuse og fælles anlæg 
Der gives i lokalplanen mulighed for 3 fælleshuse, hvoraf et er 
beliggende centralt i området, et i tilknytning til Troelstrup Ege og et i 
den nordlige del af området langs med vejen Valnøddeparken. 
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3) Udstykningen viser fælleshuse, festlokaler og 
amfiteater, samt andre fællesanlæg mod 
nabobebyggelser. Disse ser vi gerne samlet inde i 
Egeparkens område og ikke vendt mod naboerne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Med hensyn til den planlagte hovedsti, kan man 
ikke af lokalplanforslaget se, hvor denne skal føres ud 
mod øst/Troelstrupvej. Vi vil foreslå, at stien lægges på 
den grønne kile der er mellem Kærsgårdsvej 
(Troelstrupvej 30) og Kærsgårdsvej. På denne måde vil 
Kærsgårdsvej og Søgårdsvej ikke blive berørt af den 
øgede færdsel i området. Det vil også være den 
sikreste måde for gående og cyklende som nemmere 
kan tilgå cykelsti ved viadukt. Vi ser det som den 
sikreste måde at komme til Vibeengskolen og 
Troelstrupgård. 
 
(forslag til sti er vist som sit ”B” på bilag 1, side 16) 
 
 
 
5) Vi vil foretrække en plan for området som vist på 
skitse 2, side 9 (i lokalplanforslaget), med åben/lav 
bebyggelse. Her i form af parcelhuse fra Egeparken 
langs bagsiden af Kærsgårdsvej og langs Søgårdsvej 
(Markvej) op til Søgård. Vi ser det som den løsning der 

Fælleshuset ved Valnøddeparken er beliggende 16 meter fra vejskel 
og mellem 20 og 26 meter fra skel til de nærmeste boligmatrikler. 
 Det er administrationens vurdering, at det skal præciseres i 
lokalplanen, at fællesbygninger skal placeres mindst 25 meter fra 
skel. 
 
Placering af kælkebakke er centralt i området, hvorfor den ikke 
giver anledning til indsigts gener eller andre gener for de 
omkringliggende boligområder. 
Illustrationsplanen i lokalplanforslaget har angivet mange 
muligheder for, hvad man kunne forestille sig etableret i området, 
her i blandt et ”amfiteater”. Lokalplanforslaget fastsætter ingen 
bestemmelser for anlæg af ”amfiteater”. Det er administrationens 
vurdering, at der alene er tale om et ønske om at kunne håndtere 
overskudsjord indenfor området.  
 
Der fastsættes i lokalplanen bestemmelser for, i hvilken grad der må 
ske ændringer af terrænet, herunder bestemmelser for anlæg og 
dimensionering af en eventuel kælkebakke. Ønskes et ”amfiteater” 
anlagt skal det gøres indenfor de bestemmelser der er for 
terrænregulering. Det er administrationens vurdering, at lokalplanen 
bør tilføjes bestemmelser for, hvordan der må terrænreguleres på 
henholdsvis de enkelte grunde og på fællesarealer. I forhold til 
fællesarealerne med krav om, at det skal ske efter en nærmere 
godkendt plan, hvilket betyder, at tilladelse til terrænregulering skal 
følge reglerne for dispensation fra en lokalplan med dertilhørende 
naboorientering i tilfælde af at det har væsentlig betydning for 
naboerne. 
 
Det indstilles: 
• at byggefelter til fælleshuse skal placeres mindst 25 meter fra skel. 
• at påskriften ”amfiteater” fjernes fra Illustrationsplanen, kortbilag 5. 
• at § 10.4 om terrænregulering ændres til at være en generel 
bestemmelse i stedet for kun at gælde for åben-lav bebyggelse. 
• at der tilføjes en § 10.5 med teksten: Efter byggemodning af 
området må der ikke foretages terrænregulering på grønne fælles 
arealer på mere end +/- 1 meter i forhold til det eksisterende terræn. 
Terrænregulering af fælles arealer må kun ske efter godkendelse af 
byrådet. 
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lukker området omkring Søgårdsvej og Kærsgårdsvej 
samt Troelstrup Ege bedst og mest harmonisk af. 

 
4) Hovedsti og forbindelse til andre stier og områder 
Det kan give god mening at etablere en sti på det foreslåede areal. 
Og på den måde skabe forbindelse mellem Troelstrup Ege og 
Troelstrupvej. 
 
Pågældende areal og de tilgrænsende områder er imidlertid ikke 
omfattet af denne lokalplans område, hvorfor der ikke kan 
fastsættes bestemmelser for udlæg af en sti gennem området, eller 
udlæg af en sti der forbinder området gennem Troelstrup Ege i 
denne lokalplan. 
 
5) Åben-lav bebyggelse frem for tæt-lav bebyggelse 
I takt med at boligmarkedet i disse år ændrer sig bl.a. på grund af 
ændrede muligheder for at belåne fast ejendom og som følge af 
dagens mange forskellige familietyper herunder folk der bor alene, 
opleves en øget efterspørgsel på bl.a. lejeboliger og på boliger med 
en mindre grund end det traditionelle parcelhus. 
 
Det giver derfor god mening at planlægge for en ny boligtype i en 
by som Haslev, der i disse år oplever en øget tilflytning og en 
forbedring af togforbindelsen til bl.a. Køge og København.  
 

5) 
Dato: 14.01.2019 
Andelsboligforeningen 
Valnøddeparken 1 

Vedrørende det fremsendte forslag omkring 
etablering af 215 boliger med tæt lav bebyggelse 
eller 70-80 boliger med åben lav bebyggelse. 
 
Det bliver et stort boligområde og der vil blive brug for 
nogle hensigtsmæssige trafikale forhold til området 
sådan at det vil kunne passe til så mange boliger. 
 
Her i Valnøddeparken 1 er vi bekymret for om planen 
forsat er, at den forholdsvis lille indkørsel som pt. deles 
ind til Egeparken og Valnøddeparken skal være 
Indkørslen til hele området. 
I materialet fremgår det ikke som om der er tænkt 
andre muligheder eller at planen er noget andet 
vedrørende de trafikale forhold. 
 

 
 
 
 
Se overordnet svar om antallet af boliger og deres påvirkning af de 
trafikale forhold på side 1. 
 
Det indstilles: 
Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen forud 
for endelig vedtagelse. 
 



 14 

I forbindelse med denne partshøring skal gives udtryk 
for en realistisk bekymring og et ønske om at trafikken 
ind og ud af området overvejes yderligere. 
 

6) 
Dato 16.01.2019 
Danbolig Haslev 
 
Høringssvaret er 
indkommet efter 
høringsfristens udløb 
d. 15.01.2019 
 

 
Ejendommen beliggende Søgårdsvej 2, 4690 Haslev 
som grænser op til dette område bør søges inddraget 
i området således at der evt. kan etableres flere 
boliger på denne ejendom, f.eks. så udhuse 
ombygges/ nedrives og nyopføres som rækkehuse 
eller ejerlejligheder i stedet for at have en gammel 
bondegård liggende midt i en ny boligbebyggelse. 
Hovedhuset på Søgårdsvej 2 fremstår pænt renoveret 
og kan sagtens passes ind i bymæssig bebyggelse 
 

 
Søgårdsvej 2 er ikke omfattet af kommuneplanens rammer for 
byudvikling, men er udlagt som perspektivareal til fremtidig byvækst. 
Det vil derfor kræve et tillæg til kommuneplanen at inddrage 
ejendommen i en lokalplan.  
Det er administrationens vurdering, at ejedommen ikke på 
nuværende tidspunkt skal inddrages i denne lokalplans område. På 
længere sigt, kan ejedommen hvis ønsket stadig er der, søges 
udlagt til byudvikling i forbindelse med den næste kommuneplan 
revision og herefter udlægges til f.eks. boligformål i en fremtidig 
lokalplan. 
 
Det indstilles: 
Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen forud 
for endelig vedtagelse. 

Høringssvar fra 
supplerende 
nabohøring fremgår 
herunder 

  

7) 
 
Dato: 27.01.2019 
Kærsgårdsvej 24 

Undertegnede, som har bolig på Kærsgårdsvej 24, har 
et forslag til ændring af anlæggelsen af hovedstien, 
som skal forbinde områderne. I den supplerende 
høring kan vi på kortbilag 1 se, at hovedstien kommer 
til at overtage den natursti, som for nyligt er anlagt i 
vores baghave. 
 
Naturstien blev anlagt i forbindelse med udstykningen 
af Troelstrup Ege og den bliver nu flittigt brugt af 
hundeluftere og andre vandrere. 
 
1) Vi er en familie, som tilflyttede byen for 10 år siden 
fra Valby og vi valgte netop denne grund, fordi den lå 
i udkanten af byen med åbne vidder og naturskøn 
udsigt syd og vest på. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1) Området der i dag er Kærsgårdsvej, Søgårdsvej og Egeparken 
har siden kommuneplan 2005 for tidligere Haslev Kommune været 
udlagt til byudvikling og boligområder. Det har således gennem de 
sidste 14 år været forventeligt, at der på et tidspunkt skød 
boligområder med dertilhørende infrastruktur op i området.  
 
I 2016 blev lokalplan 500-83 for 1. etape af egeparken vedtaget. I 
denne lokalplan var udlagt en sti langs med Kærsgårdvej-
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Vi var dengang godt klar over, at marken sydpå, ville 
blive bebygget med tid, idet den var en del af 
samme lokalplan og den er nu godt tilbygget. Til 
gengæld var vi ikke klar over, at området vest på 
med den skønne udsigt ud over den danske natur 
med rigt dyreliv, var i fare. 
 
Udstykningen af første del af Troelstrup Ege, medførte 
en natursti, som løber lige udenfor vores skel mod vest. 
Pludselig at få folk til at vandre forbi ens have med 
det liv det nu medfører, var ikke noget, som vi havde 
forestillet os, dengang vi købte grunden og anlagde 
haven og det kræver en vis tilvænning og har 
medført en del ærgrelse. 
 
Udsigten til, at I så er ved at omdanne denne natursti 
til at blive en hovedsti, som skal forbinde to dele af 
Haslev, med dertil hørende trafik og hvad vi så også 
kan regne med lygtepæle, gør os i den grad 
ærgerlige og vi sidder med et behov for at gøre en 
indsigelse. 
 
2) Som alternativ til jeres plan foreslår vi, at hovedstien, 
i stedet for at overtage naturstien, kommer til at gå på 
ydersiden af den nye udstykning, hvor der alligevel er 
tre udstikkere (to fra hovedstien og en fra Stamvejen), 
se kortbilag A. Eller gennem beboelse og direkte ud 
på Søgårdsvej, se kortbilag B.  
 
(Kortbilag A og B er indsat som bilag 3 på side 17.) 
 
 
 

udstykningen, denne sti foreslås nu udlagt i lokalplan 500-86, i det 
den oprindelige plan for at forbinde Egeparken og Kærsgårdsvej 
gennem fællesarealerne ikke er realiserbar.  
 
 
2) Alternativet vist på kortbilag A er beliggende udenfor 
lokalplanens område og inddrager desuden en del af en privat 
have som sti. Hvis byen på sigt vokser yderligere syd for Egeparken vil 
det være relevant at planlægge for en stiforbindelse, der kobler 
området sammen med naboområderne.  
 
Alternativet vist på kortbilag B kan allerede nu etableres indenfor 
lokalplanens bestemmelser om stier.  
 
Hverken alternativet på kortbilag A eller kortbilag B sikrer, at 
Troelstrup Ege bliver koblet til det eksisterende stinet, som intentionen 
i lokalplan 500-83 var.  
I forbindelse med udstykning af Troelstrup Ege indeholder det 
godkendte vejprojekt stiforbindelsen til Søgårdsvej. Denne 
forbindelse burde derfor også have fremgået af det oprindelige 
forslag til lokalplan 500-86.  
 
Se desuden overordnet svar om stier og stiforbindelser på side 2. 
 
Det indstilles: 
• se overordnet indstilling om stiudlæg på side 2. 
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Bilag 1: Oversigt over forslag til stiforbindelser fra lokalplanforslag og høringssvar 
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Bilag 2: Fra høringssvar nr. 1, Museum Sydøstdanmark 
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Bilag 3: kort fra høringssvar nr. 7, Kærsgårdsvej 24 
(Forslag til stier er markeret yderligere af Center for Plan & Miljø, for øget læsbarhed) 
 

 


