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Lokalplanområdet ligger i det åbne land vest for Rønnede by i den syd-
vestlige del af Faxe Kommune. 
Lokalplanområdet omfatter et 100 ha stort område, der er beliggende 
på hele eller dele af matr.nr. 11a, 12a, 13a, 13p og 14k, V. Egede By, V. 
Egede, og matr.nr. 1a og 31a, Kongsted-Borup By, Kongsted. Lokalpla-
nområdets beliggenhed og afgrænsning fremgår af nedestående kort 
og kortbilag 1.

Planområdet er beliggende i den nordlige del af et markant, kuperet 
morænelandskab med dødisrelief fra sidste istid, som udgør et særligt 
fremtrædende og overvejerende skovbeklædt bakkeparti, og som giver 
planområdet et meget varieret landskab. En del af området har tidlige-
re været anvendt som råstofgrav og savværk. Planområdet karakterise-
res ligeledes af beskyttede naturtyper, fredskovsarealer med parceller 
af løv- og nåletræer, juletræsplantninger, vandløbet Brødebæk, søer og 
et råstofgraveområde. 
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Mod nord afgrænses lokalplanområdet af Ny Næstvedvej, mod vest af 
Denderupvej og Brødebækken, mod syd og øst afgrænses området af 
eksisterende skel med diger og grusveje i skovene Hestehave og Den-
derup Vænge. Nord for Ny Næstvedvej findes landsbyen Vester Egede. 
Arealanvendelsen omkring planområdet består primært af skov- og 
landbrugsdrift. Derudover findes i nærområdet mindre husmandste-
der langs vejene Denderupvej og Hestehavevej.  

1.2 Baggrund 
Baggrunden for lokalplanen er et konkret ønsket om at kunne udvikle 
områdets rekreative faciliteter bl.a. i form af en multihal, der skal kun-
ne bruges til at bespise og servicere områdets gæster. Byrådet ønsker 
med lokalplanen at udvidelsen af mulighederne i området sker under 
fortsat hensyntagen til områdets landskabelige, kulturhistoriske og 
naturmæssige værdier, samt en kommende udvidelse af rute 54 mod 
Næstved.
Etablering af den ønskede multihal er ikke i overensstemmelse med 
lokalplan 1200-37 fra 2016. Det er vurderet, at der ikke kan medde-
les dispensation og landzonetilladelse til byggeriet da det har en stør-
relse der udløser pligt til at udarbejde en ny lokalplan. Desuden er der 
siden lokalplan 1200-37 blev vedtaget i 2016, givet landzonetilladelse 
og dispensationer fra lokalplanen til nye projekter af mindre omfang. 
Nærværende lokalplan udarbejdes derfor for hele det område, der også 
blev planlagt for i lokalplan 1200-37. De dispensationer og landzone-
tilladelser der er givet siden 2016 indarbejdes for overskuelighedens 
skyld i denne lokalplan 1200-39.

1.3 Formål
Lokalplanen viderefører formålet fra lokalplan 1200-37, som er at 
muliggøre etablering af et fritidsanlæg i det åbne land, der rummer et 
oplevelsesområde med nuværende og kommende rekreative faciliteter 
såsom trætopbaner, udsigtstårn, aktivitetstårn, svævebane, gangbroer, 
parkeringsplads, besøgsgårde og dyrepark samt publikumsorienterede 
faciliteter såsom reception, undervisnings- og administrationsfacilite-
ter, konferencelokaler, overnatning og kiosk. Dette skal ske under hen-
syntagen til landskabet, kulturhistorien, naturværdierne i området, 
muligheden for en fremtidig udvidelse af Rute 54 mellem til Næstved 
og de rekreative potentialer i projektet.
Formålet med denne lokalplan er desuden at give mulighed for at ud-
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bygge områdets bespisnings- og toiletfaciliteter blandt andet i form af 
en multihal i tilknytning til ejendommens eksisterende hovedbygnin-
ger. Samtidig er formålet at give mulighed for et mindre byggeri til toi-
let og bespisning ved udsigtstårnet. 

1.4 Eksisterende forhold

Planområdet ligger i landzone, og det anvendes til rekreative formål 
samt  landbrugs- og skovbrugsdrift. Fra Brødebækgård i denne lokal-
plans delområde A1 drives virksomheden Camp Adventure. Virksom-
hedens aktiviteter omfatter blandt andet forskellige trætopbaner i det 
tilstødende skovområde, en indendørs klatrehal i en af gårdens gamle 
lader og en lav boardwalk/gangbro gennem skoven ud til et udsigtstårn 
på 45 meter, der vil give de besøgende mulighed for at se ud over en 
stor del af Midt- og Sydsjælland. Samtidig er et mindre hotelområde 
under opførelse. 
Der er desuden i den tidligere lokalplan 1200-37 planlagt for etable-
ring af pælebaner, et aktivitetstårn, en udvidelse af den eksisterende 
gangbro, en svævebane, besøgsgårde med mulighed for skoletjeneste, 
overnatning, dyrepark mv. 
Den resterende del af planområdet fremtræder som ubebyggede area-
ler med spredt bebyggelse. Disse muligheder fastholdes i den nye lo-
kalplan 1200-39.

I planområdet findes tre gårde, en separat beliggende bolig langs Ny 
Næstvedvej og et savværk med maskinhal og lager. De tre gårde ud-
gøres af Brødebækgård ved Ny Næstvedvej samt gårdene Bondegår-
den og Pilegården beliggende henholdsvis Denderupvej 17 og 19. De to 
sidstnævnte gårde anvendes til beboelse. Brødebækgårds stuehus og 
landbrugsbygninger anvendes til reception, opholdsarealer, klatrehal 
mm.
De tre gårdes bebyggelsesstruktur fremtræder overordnet set som to- 
og trelængede landbrugsejendomme med tilbygninger. Gårdene er ved 
deres placering i lavninger, og ved at de er omgivet af levende hegn 
eller skovarealer, indpasset, således at bygningerne fremtræder som 
en naturlig del af landskabet. Ved Brødebækgård og Denderupvej 19 
udgør den bagvedliggende fredskov en visuel baggrund, som yderligere 
begrænser bygningernes fremtræden i landskabet. En del af bygnin-
gerne fremstår med den for Gisselfeld karakteristiske røde farve, og 
øvrige bygninger fremstår i dæmpede jordfarver.
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I skoven findes ti trætopbaner, der fremtræder som stålwire spændt ud 
mellem træerne. På wirerne er der forskellige typer af forhindringer, 
som oftest er udført i træ. På hvert træ er monteret en cirkelformet 
platform i træ, der fungerer som overgang mellem de forskellige for-
hindringer. 
I lokalplanområdets sydøstlige hjørne i byggefeltet i delområde A4 er 
opført et udsigtstårn på 45 meter i højden. Tårnet er timeglasformet 
og opbygget af stålmoduler med en indre snoet gangbro i træ til top-
pen. Fra tårnets top er der udsigt ud over trætoppene og en god del af 
Sydsjælland. 
I byggefeltet i delområde D er et 500 m² hotelbyggeri under opførelse. 
Hotellet er opbygget af moduler, som placeres oven på hinanden i en 
ring.   
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Lokalplanens delområde C2 udlagt til en adgangsvej fra Denderupvej 
til Brødebækgård. Vejen er nu færdiganlagt og er placeret 60 meter fra 
Denderupvejs krydsning med Ny Næstvedvej for at reducere sandsyn-
ligheden for opstuvning af trafik på Ny Næstvedvej. Vejadganen er di-
mensioneret til en forventet besøgstal på 33.000 personbiler årlgt med 
den største andel af besøgende i sommermådenderne.  
Vejadgang til Denderupvej 19 sker via en ensporet grusvej fra Dende-
rupvej som også fortsætter til Brødebækgård, hvor vejen forløber igen-
nem et meget varieret terræn. Denne vej har tidligere fungeret som 
adgangsvej til Camp Adventure, men vil fremover ikke blive brugt af 
områdets gæster. Derudover findes der en tilkørselsmulighed fra Ny 
Næstvedvej direkte til Brødebækgård. Denne må kun anvendes af 
landbrugskøretøjer og beboere på Ny Næstvedvej 39. 
Udsigtstårnet har under opførelsen haft vejadgang fra Hestehavevej, 
som ligger uden for lokalplanområdet mod øst. Denne vejadgang skal 
opretholdes. 
I tilknytning til Brødebækgård findes en grusbelagt parkeringsplads i 
delområde A1 samt en større parkeringsplads i delområde D. Derud-
over findes i planområdet skovveje, grusbelagte og slåede stier samt 
trampestier med og uden træflis. 

1.5 Fremtidige forhold

Lokalplanområdets anvendes i dag som fritidsanlæg i form af klatre-
park. Området kan bruges til rekreative faciliteter såsom trætopbaner, 
svævebaner, gangbroer, udsigtstårn, aktivitetstårn, parkeringsplads, 
besøgsgårde, overnatning, dyrepark, veje og stier mv. 
Derudover fortsættes lokalplanområdets nuværende anvendelse til 
skov- og landbrugsdrift, hvilket betyder, at driften af arealer oprethol-
des uden om lokalplanområdets rekreative anlæg og aktivitetsområder. 
Lokalplanen rummer mulighed for, at alle tre ejendommes bygningssæt 
også kan anvendes til rekreativt formål, herunder reception, kontorer 
og undervisningsformål samt overnatning. Brødebækgårds stuehus og 
landbrugsbygninger skal anvendes til reception, café, opholdsarealer, 
klatrehal mm. Denderupvej 17 og 19 kan anvendes til besøgsgårde, der 
kan anvendes til vinteropstaldning mv. Herudover åbnes der mulighed 
for ny bebyggelse inden for afgrænsede byggefelter. 
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Lokalplanen rummer mulighed for, at der kan indrettes besøgsgårde 
inden for byggefelterne i delområde B1 og C1. Besøgsgårdene skal an-
vendes til undervisningsformål og oplevelse af bl.a. skoletjenester og 
øvrige besøgende samt stalde, mindre parkeringspladser og servicefaci-
liteter, samt overnatning. Omkring besøgsgårdenes byggefelter indret-
tes de ubebyggede arealer til afgræsning for besøgsgårdenes dyrehold, 
som forventes at bestå af danske husdyr. Dyrefoldenes overordnede 
udtryk vil være afgræssede, ekstensive arealer, som indrettes, således 
at de overholder gældende lovgivning ift. indhegning, læskure mv.
Lokalplanen giver ligeledes mulighed for, at der i en del af lokalpla-
nområdet indrettes en dyrepark med mere eksotiske dyr, der skal af-
græsse de ubebyggede arealer i delområde C1. Dyreparkens overord-
nede udtryk vil svare til besøgsgårdenes græsningsarealer. 
Lokalplanområdet opdeles i 10 delområder, hvis afgrænsning fremgår 
af den efterfølgende figur og Bilag 2. 
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Hele lokalplanområdet er og forbliver med lokalplanens vedtagelse i 
landzone. Lokalplanen fastlægger en række bestemmelser, der giver 
hjemmel til bonusvirkning, for så vidt angår landzonetilladelser. 
Øvrig bebyggelse, anlæg og andre planlægningsmæssige relevante æn-
dringer vil forudsætte landzonetilladelse, jf. planlovens § 35, stk. 1.

Inden for lokalplanområdets seks byggefelter i delområde A1, A3, A4, 
B1, C1 og D må opføres ny bebyggelse og nye anlæg, som overordnet set 
er nødvendige for områdets fastlagte rekreative funktion. Anlæggene 
er rekreative, faste konstruktioner såsom gangbroer og udsigtstårn 
suppleret med overnatning og publikumsfaciliteter.
Bebyggelsesprocenten er fastlagt til maks. 40 procent inden for bygge-
felterne i delområde A1, B1 og C1. Nye bygninger skal opføres i tilknyt-
ning til ejedommens hidtidige bebyggelsesarealer, og de skal placeres, 
således at oplevelsen af bygningsstrukturen til et klassisk landbrugs-
gårdmiljø med længer omkring en gårdsplads opretholdes. 
Den maksimale bygningshøjde er 10 m over nuværende terræn 
(DVR90). Undtaget heraf er udsigtstårn, aktivitetstårn, multihal og 
gangbro, hvis omfang og placering uddybes efterfølgende. 

Delområde A1 

I delområde A1 må der inden for byggefeltet etableres og placeres 
bygninger og funktionelt nødvendige faciliteter, som er knyttet til del-
områdets rekreative anvendelse, såsom indgang med billetkiosk, re-
ception, toiletfaciliteter, iskiosk, indendørs opholdsarealer, kontorer, 
klatrehal, administrationsfaciliteter og selskabslokaler. Det er muligt 
at etablere alle disse faciliteter i en samlet multihal med en højde på op 
til 14 meter. I delområde A1 må også placeres en naturlegeplads, som 

Delområ de A1 Publikumsorienterede faciliteter, såsom reception,  
udendørs og indendørd opholdsarealer, klatrehal, multihal,  
kiosk og naturlegeplads

Delområ de A2 Ubebygget skovområde med gangbro og træ topbaner

Delområ de A3 Aktivitetsområde med faciliteter såsom p ælebane, 
udsprings- og klatretårn, forhindringsbane og shelters

Delområ de A4 Ubebygget skovområde med gangbro og udsigtstårn med 
sv ævebane og mindre bygninger til publikumsfaciliteter.

Delområ de B1 Besøgsgård med tilhørende faciliteter såsom stalde, 
dyrefolde og undervisningslokaler samt overnatning

Delområ de B2 Ubebyggede arealer til dyrefolde og dyrepark

Delområ de B3 Fredsskov og et savv ærk til maskinhal og lager

Delområ de C1 Ubebyggede arealer til dyrefolde og dyrepark samt 
besøgsgård med tilhørende faciliteter såsom stalde, 
undervisningslokaler og overnatning samt gangbro.

Delområ de C2 Adgangsvej fra Denderupvej til delområde A1, samt 
beplantningsb ælte

Delområ de D Parkeringsplads og udendørs opholdsarealer, samt en 
bygning til overnatning og publikumsfaciliteter.
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vil blive placeret under hensyn til udpegede og registrerede beskyttel-
sesinteresser. Ny bebyggelse inden for byggefeltet skal opgraderingen 
af Rute 54 og placeringen skal derfor godkendes af Vejdirektoratet. 
Eksisterende separatbeliggende bolig langs Ny Næstvedvej må bibe-
holdes. 

Delområde A2 
I A2 må opføres en gangbro på pælefundament, som skal forløbe mel-
lem delområderne C1, A2, A3 og A4 samt udsigtstårnet. Gangbroen vil 
have et lavt og et højt forløb fra Brødebækgård til udsigtstårnet og et 
lavt forløb tilbage igen. De lave forløb er hævet cirka 0,5 meter over 
jorden mens det høje vil have en højde på op til 20 meter. Gangbroen 
opføres i 1,8-4 meters bredde. 
Det kan blive nødvendigt for den høje gangbro at placere tårne og/eller 
reposer, der kan give mulighed for en pause og føre gangbroen videre 
igennem landskabet. I sammenhæng med gangbroen kan der placeres 
et 12 m højt og 20 meter bredt billetkontroltårn inden krydsning af 
Brødebækken. 

Gangbroen vil blive placeret med et naturligt og indpasset forløb igen-
nem skoven, og dens principielle placering i delområde A2 fremgår af 
Bilag 2. Hovedparten af gangbroens forløb i delområde A2 skal forløbe 
på toppen af Brødebækkens brinker jf. Bilag 2, hvor gangbroen place-
res med afstand til vandløbets kronekant for at undgå erosion og på-
virkning af vandløbet. Hvor gangbroen krydser Brødebækken, kræver 
dette en tilaldelse efter vandløbsloven. 
Ved projektering af gangbroens konkrete forløb vil der blive taget hen-
syn den nuværende skovbevoksning, herunder særligt ældre løvfæl-
dende træer, der bl.a. kan være levested for flagermus (behandles yder-
ligere i afsnit 2.7.5). Derudover placeres gangbroen, således at broen 
ikke skærmer for indgangen til eventuelle hulheder i stammerne. Såle-
des vil der være mindst 10 m mellem gangbroen og træstammer med 
egnede hulheder. Herved sikres det yderligere, at gæsterne med pinde 
o.lign. ikke kan forstyrre eventuelle flagermus, hulrugende fugle, skov-
mår eller andre dyr, der lever i de hule træer. Derudover vil der ved pla-
cering af gangbroen blive taget hensyn til det nuværende terræn samt 
udpegede og registrerede beskyttelsesinteresser. 
Langs gangbroen kan der etableres forskellige oplevelses- og lærings-
elementer, som overholder lokalplanens bestemmelser til gangbroen 
og placeres uden for beskyttet natur. 



RedegørelseLokalplan 1200-39
Camp Adventure ved Vester Egede

15

I delområde A2 er opført ti trætopbaner som er monteret på træerne 
med wirer og platforme. Trætopbanerne er monteret i forskellig højde 
på træstrammerne. Under banerne forekommer sædvanlige aktiviteter 
knyttet til skovdriften. 
Derudover findes i skovbunden et opstartsområde, som er et møde-
punkt uden egentlige anlæg, og stier, der er anlagt på eksisterende kø-
respor, og som er belagt med træflis. Der forekommer ingen færdsel 
uden for stierne. 
Der opføres ikke yderligere bygninger og anlæg i delområde A2. 

Delområde A3 

I denormråde A3 etableres en gangbro som forbindes med gangbroen i 
delområde A2 og A4. Gangbroen er en del af det lave forløb fra udsigts-
tårnet og tilbage til Brødebækgård. Den principielle placering kan ses 
på kortbilag 2.
Inden for byggefeltet i delområde A3 opføres følgende anlæg, som 
etableres i tilknytning til hinanden:
• Et aktivitetstårn med klatrevæg
• En naturforhindringsbane
• Fem shelters
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• Funktionelt nødvendige mindre bygninger til redskaber, toiletfaci-
liteter, lager mv.

Byggefeltets placering fremgår af Bilag 2. 
Aktivitetstårnet må opføres i op til 30 meters højde fra nuværende ter-
ræn (DVR90). De øvrige anlæg opføres i op til 10 meters højde. 
Uden for byggefeltet placeres to pælebaner og en grusvej. Sidstnævnte 
forbindes til den nuværende grusvej langs planområdets østside. Der-
udover laves en sti på et eksisterende kørespor fra delområde A3 til 
opstartsområdet i delområde A2. 

Delområde A4 
I delområde A4 opføres en gangbro, der forbindes til gangbroen i del-
område A2, og som forløber til udsigtstårnet i delområdets østlige del 
og retur mod Brødebækgård i områdets vestlige del. Gangbroen giver 
en hævet rundtur i delområdets skovområde. Gangbroens principielle 
placering i delområde A4 fremgår af kortbilag 2. Gangbroens vestlige 
forløb placeres med afstand til Brødebæks østlige kronekant og beskyt-
tede diger. Gangbroens placering, omfang og hensyn til skovområdet 
vil være som delområde A2. 
På udsigtstårnet monteres en svævebane i mindst 35 m højde over 
nuværende terræn, som forbindes til aktivitetstårnet i delområde A3. 
Svævebanen udføres med en udspændt wire, således at der kan svæves 
hen over skovområdernes trækroner mellem de to tårne, uden at skov-
områderne påvirkes. 
Ved udsigtstårnet kan opføres mindre bygninger til områdets gæster 
i form af toilet, cafe og lignende, såfremt et konkret projekt kan opnå 
dispensation fra skovlovsmyndigheden. 

Delområde B1 

I delområde B1 må der inden for byggefeltet etableres besøgsgård i de 
eksisterende bygninger. Besøgsgården kan rumme faciliteter såsom 
undervisningslokaler, stalde, scene, toiletfaciliteter, overnatning og ki-
osk. Derudover må der inden for byggefeltet opføres personalefacilite-
ter såsom omklædning, kontor, kantine, lager , funktionærbolig o.lign. 
Nye bygninger skal opføres i tilknytning til ejedommens nuværende 
bebyggelsesarealer. Bygningerne placeres omkring gårdspladsen som 
motiv, således at bygninger opføres som samledes gårdbebyggelser, 
der fremtræder som klynger i landskabet. 
Den resterende del af B1 kan anvendes til dyreholdets afgræsnings-
arealer.

Delområde B2 

Delområde B2 skal fremtræde som ubebyggede skov- og afgræns-
ningsarealer til besøgsgårdens dyrehold. På afgræsningsarealerne må 
opsættes fritliggende, mindre læskure og primitive bygninger til dyre-
hold, som hver er op til 40 m2. Læskure placeres op af fredskovsarea-
ler, remiser, levende hegn og nuværende bebyggelsesarealer. Der vil 
ikke blive placeret læskure inden for fredskovsarealer. 
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Delområde B3 
Delområde B3 vil fremtræde som fredskov. Savværket kan ombygges 
og ændre anvendelse til funktionelt nødvendige faciliteter til besøgs-
gårde og skovdrift, såsom lager. Ombygningen vil ske, således at det 
ved placering, fremtræden og materialer svarer til den nuværende byg-
ning.
Der opføres ingen nye bygninger og anlæg i delområde B3. 

Delområde C1 

Delområde C1 skal fremtræde som ubebyggede afgrænsningsarealer til 
besøgsgårdene og dyreparken. Indtil realisering af dyreparken vil del-
området fremtræde med opdyrkede landbrugsarealer og jagtområde.
På afgræsningsarealerne må opsættes fritliggende, mindre læskure og 
primitive bygninger til dyrehold, som hver er op til 40 m2. Læskure 
placeres op af remiser, levende hegn og nuværende bebyggelsesarealer. 
Læskure må ikke placeres i delområdets beskyttede naturtyper. 
Inden for byggefeltet etableres besøgsgård i de eksisterende bygnin-
ger. Besøgsgården vil rumme faciliteter såsom undervisningslokaler, 
overnatning, stalde, scene, toiletfaciliteter og kiosk. Derudover mulig-
gør lokalplanen, at der inden for byggefeltet etableres personalefacili-
teter såsom omklædning, kontor, kantine, lager o.lign. Nye bygninger 
til besøgsgården etableres efter samme principper som besøgsgården i 
delområde B1. 
I den sydlige del af delområde C1, samt langs grænsen til delområde A2 
kan placeres en gangbro, hvis principielle placering fremgår af Bilag 2. 
Gangbroens formål er at skabe forbindelse mellem gangbroen i delom-
råde A2 og byggefeltet i delområde B1. Gangbroens højde og bredde 
svarer til for delområde A2. 

Delområde C2 
Delområdet er udlagt til ny adgangsvej fra Denderupvej. Adgangsvejen 
i delområdet kan færdiggøres. Mellem adgangsvejen og Ny Næstvedvej 
plantes et beplantningsbælte. 
I delområde C2 opføres der ikke bebyggelse eller anlæg til rekreative 
faciliteter . 
Delområdet ligger inden for vejinteressezonen til opgradering af Rute 
54 mellem Rønnede og Næstved. Hvis de politiske planer for Rute 54 
føres ud i livet som de foreligger i dag, vil delområdet blive omlagt til 
motorvej og Camp Adventure vil i stedet få en ny vejadgang nordvest 
for  Brødebækgård. 

Delområde D 

Den etablerede parkeringsplads i delområde D kan udvides i takt med 
parkeringsbehovet ved Camp Adventure. 
I byggefeltet er der givet byggetilaldelse til et modulopbygget hotel på 
500 m². Når dette hotel er færdigbygget, er kapaciteten i byggefeltet 
opbrugt jf. § 7.22. De enkelte moduler kan dog ændre anvendelse til 
eksempelvis café, mødelokale og lignende. Modulerne kan også erstat-
tes af en ny bygning. 
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Den del af området, der ikke er taget i brug til parkeringspladser eller 
hotel kan indrettes med mindre publikumsorienterede faciliteter. 
Omkring hele parkeringspladsen etableres et beplantningsbælte, som 
vil bestå af egnskarakteristiske træer og buske og bestå af mindst tre 
rækker og minimum 5 meters bredde. Beplantningens udformning 
skal afklares med Vejdirektoratet i forbindelse med etablering af be-
plantningsbæltet.

Udgangspunktet for lokalplanområdets bygningers og anlægs frem-
træden er det omgivende landskab, herunder de hensyn der skal vare-
tages for arealer i landzone og med fredskov. 
De rekreative anlæg vil fortrinsvis blive opført i træ og cortenstål og 
fremtræde i materialets naturlige farver. Anlæggenes fremtræden ind-
passes i den naturnære oplevelse af det varierede landskab. 
Eksisterende og nye bygninger skal fremtræde i overensstemmelse 
med planområdets nuværende byggestil. Nye bygninger må dog have 
et nutidigt formudtryk, som skal respektere omgivelserne og byggesti-
len i området. Oplevet på afstand vil nye bygninger fremtræde med en 
visuel sammenhæng til de eksisterende bygninger. Derudover vil form, 
materialer og farvevalg sikre, at de harmonerer med omgivelserne og 
ikke er synlige over stor afstand. Alle bygningers udvendige facader 
vil desuden blive opført og beklædt med ikke-reflekterende materialer. 
Derudover vil gårdanlæggene fortsat blive omkranset af beplantnings-
bælter, som suppleres omkring nye bygninger, jf. afsnit om beplant-
ningsbælter, således at områdets gårde fortsat er indpasset i områdets 
karakter med levende hegn, skovområder og vildtplantninger. 

Delområde A1 
I delområde A1 vil nye bygningers arkitektur harmonere med Brøde-
bækgårds nuværende byggestil og farvesætning. 

Delområde A2 
Gangbroen er delt i et lavt forløb, som er delvist færdigetableret og et 
kommende hævet forløb. I begge højder vil gangbroen og dens tilhø-
rende reposer og tårne fremtræde som en form for promenade på pæle 
med træbrædder og stål som belægning. Gangbroen opføres som en 
let konstruktion, der består af en samling af tre træpæle eller en anden 
konstruktion, der hver især har deres eget fundament. For den hævede 
gangbro vil forstærkede afstivere i toppen af samlingen muliggøre et 
30 m spænd imellem samlingerne. Dette sikrer et relativt beskedent 
antal bærende konstruktioner til gangbroen. 
Gangbroens belægning etableres fx som tykke planker, der er skruet på 
bjælker langs siderne af gangbroen. Langs gangbroens sider opsættes 
et rækværk på de dele, der er hævet mere end en meter over jorden, der 
hvor den krydser vandløb, samt hvor dens omgivelser består af andet 
end muld, græs og tørv – eksempelvis større sten. Rækværket vil være 
af træ, som vil være dækket af et rustfrit sikkerhedsnet eller tremmer 
i stål, der giver mindre børn og kørestolsbrugere et uhindret udsyn til 
skoven.
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På gangbroen vil der være opsat forskellige oplevelses- og læringsele-
menter såsom læringsstationer og udkigsposter med bænke. 
Gangbroen, tårne og reposer i delområde A2 vil blive indrettet, så de 
besøgende bevæger sig inden for de enkelte attraktioners rammer, og 
der vil blive informeret om, at gangbroen ikke må forlades. 

Delområde A3 
Aktivitetstårnet opføres som en træ- og cortenstålkonstruktion, hvor 
siderne udføres med forskellige beklædninger, som for eksempel klat-
revæg med klatregreb. Besøgende kan gå op til toppen ad rampe. Fra 
tårnet vil der være adgang til kunstige trætopbaner på pæle, Fra tårnets 
top vil der være mulighed for udspring. Derudover udgør aktivitetstår-
nets top forankringspunkt for en svævebane, der monteres mellem ak-
tivitetstårnet og udsigtstårnet. Ved aktivitetstårnets opgange opsættes 
plader som afskærmning, der af sikkerhedsårsager hindrer benyttelse 
af tårnet uden for åbningstider. 
I tilknytning til aktivitetstårnet opføres pælebaner, der udføres som 
baner konstrueret på rækker af træpæle, som står parallelt med hinan-
den. Imellem træpælene opsættes forhindringer, svarende til trætop-
banernes, der udføres med wires, træ og stål.
I delområde A3 kan der ligeledes etableres en naturforhindringsbane, 
der placeres på små fundamenter. 
Naturforhindringsbanen består af forskellige forhindringer langs jor-
den, der udføres i træ, stål og andre lette naturmaterialer.
De funktionelt nødvendige, mindre bygninger udføres primært i træ og 
andre naturtro byggematerialer.
De fem primitive shelters opføres i træ og andre naturmaterialer. 

Delområde A4 

I delområde A4 får gangbroen samme fremtræden som beskrevet un-
der delområde A2. 
Udsigtstårnet i delområdet kan færdigbygges og forbindes med den ek-
sisterende lave gangbro og med en hævet gangbro. Samtidig kan der 
etableres en svævebane fra udsigtstårnet til aktivitetstårnet i delom-
råde A3. Svævebanen vil med dens udspændte stålwire få et enkelt ud-
tryk og en begrænset fremtræden. 
Udsigtstårnet er en relativt enkelt og åben bygningsstruktur bestående 
af en bærende træ- og cortenstålkonstruktion med stålforstærkninger, 
som forbindes af en gangbro, der som en spiral snor sig op i luften. 
Tårnets konstruktion består af en større andel stål i forhold til træ sam-
menlignet med gangbroen. Langs gangbroens sider opsættes et ræk-
værk af træ eller stål, som vil være dækket af et rustfrit sikkerhedsnet 
i stål, der giver mindre børn og kørestolsbrugere et uhindret udsyn 
til skoven. Langs udsigtstårnets gangbro placeres forskellige oplevel-
ses- og læringselementer såsom læringsstationer og udkigsposter med 
bænke. 
Udsigtstårnet og gangbroen i delområde A4 vil ligeledes blive indret-
tet, så de besøgende bevæger sig inden for de enkelte attraktioners 
rammer, og der vil være begrænsede muligheder for at forlade gangbro 
og tårn og komme ud i det omgivende skovområde.



20

Inden for byggefeltet kan der opføres mindre bygninger til brug for tår-
nets gæster som eksempelvis en toiletbygning eller en mindre café. Et 
konkret projek skal dog godkendes af skovlovsmyndigheden forud for 
anlæg. 

Delområde B1 
Nye bygninger skal fremtræde som beskrevet indledningsvist, således 
at de indpasses i landskabet - se afsnit 1.5.3.

Delområde B2 

Læskure til dyrehold opføres primært i træ. Andre materialer kan ind-
gå i byggeriet i mindre omfang. 

Delområde B3 

I delområde B3 opføres ingen bygninger eller anlæg. Det tidligere sav-
værk kan ombygges til en ændret anvendelse, men bygningens ydre vil 
i form, materialer og farver fremtræde som den nuværende bygning.

Delområde C1  
Læskure til dyrehold opføres primært i træ. Andre materialer kan ind-
gå i byggeriet i mindre omfang.
Nye bygninger til besøgsgården skal fremtræde som beskrevet indled-
ningsvist, således at de indpasses i landskabet – se afsnit 1.5.3.
Gangbroen skal udformes som beskrevet under delområde A2.

Delområde C2 
I delområde C2 opføres ingen bebyggelse eller anlæg. 

Delområde D 
Bygningens udvendige facader skal bestå af metal og træ. Taget skal 
blive beklædt med tagpap eller lignende tagbeklædning. Hele eller dele 
af tagfladen kan også udføres med grønt tag med eksempelvis sedum-
måtter. 
Bygningen skal fremstå i hvide, grå og sorte jordfarver eller Gisselfeld 
Klosters svenskrøde farve. Der benyttes ikke reflekterende materialer 
udover glas til vinduer.
Alternativt kan faciliteterne opføres som et telt med sejldug. 

I delområde C2 er der anlagt en vejadgang til området. Vejadgangen er 
dog kun midlertidig. Den 19. april 2017 vedtog folketingets Transport-
udvalg en konkret linjeføring for en ny motorvej mellem Rønnede og 
Næstved. Linjeføringen skal ligge der, hvor Ny Næstvedvej i dag ligger, 
og der vil skulle etableres en ny adgangsvej til Camp Adventure. Frem 
til en eventuel motorvej anlægges, vil den nye adgangsvej fra Dende-
rupvej til Brødebækgård tjene som ny adgangsvej. 
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Inden for lokalplanområdet findes en række grusveje og forskellige 
typer af stier, som opretholdes. I de privatejede fredskove er færdsel 
uden for stierne ikke tilladt. 
Den nuværende ensporede grusvej mellem Denderupvej og Brødebæk-
gård og besøgsgården i delområde B1 opretholdes, herunder de nuvæ-
rende vigepladser. 
Langs den sydlige grænse af delområde A4 findes en eksisterende skov-
vej, som forbinder delområdet med Hestehavevej. Denne vil fungere 
som vejadgang til udsigtstårnet i delområde A4. 
I forbindelse med etablering af besøgsgårde, dyrepark og afgræsnings-
arealer kan der anlægges permeable veje og stier, der sikrer en hen-
sigtsmæssig arbejdsgang til pasning af dyreholdet. 
I delområde A1 og D skal der være parkeringspladser til 1200 personbi-
ler. I delområde A1 anvendes den nuværende parkeringsplads nord for 
Brødebækgård, hvor parkeringspladsen ikke skal udvides. Parkerings-
pladsen i delområde D nyanlægges og kan udbygges i moduler, i takt 
med behov for flere parkeringspladser opstår. Parkeringspladserne an-
lægges med permeabel belægning.
Omkring parkeringspladsen på delområde D anlægges beplantnings-
bælter, som indpasser parkeringspladsen i landskabet. Beplantnings-
bælter anlægges i takt med, at parkeringspladsen anlægges, således at 
grænsen mellem de moduler af parkeringspladsen og det omkringlig-
gende landskab udgøres af beplantningsbælter, når parkeringspladsen 
ibrugtages. Ved byggefeltet i delområde D må der være en åbning i be-
plantningen, som vist på Bilag 3, således at udsigtsmuligheden fra byg-
gefeltet til landskabet syd for bevares. 

Som en væsentlig del af lokalplanen fastlægges fremtræden og anven-
delse af planområdets ubebyggede arealer og ny beplantning. Ved dis-
ponering af bebyggelse, anlæg, udendørs opholdsarealer, dyrefolde og 
beplantning er der i væsentligt omfang lagt vægt på planområdets nu-
værende skov- og landskabskvaliteter. 
Ved besøgsgårdene indrettes udendørs opholdsarealer med mulighed 
for placering af bænkesæt mv. 

Terrænregulering, vandhuller og efterbehandling af råstofgrav

Ved placering af nye bygninger og anlæg kan det blive nødvendigt at 
regulere terrænet. Ved terrænregulering vil bygningerne blive placeret 
naturligt i landskabet. Lokalplanens bonusbestemmelse muliggør ter-
rænregulering +/- 1 m fra nuværende terræn (DVR90) inden for byg-
gefelter i delområde A1, B1 og C1 samt delområde D, jf. Bilag 2. I del-
område C2 kan selve vejanlægget etableres i +/- 1,5 m fra nuværende 
terræn (DVR90). Yderligere terrænreguleringer udover +/- 0,5 m vil 
forudsætte landzonetilladelse.
Terrænregulering i § 3-områder vil kræve dispensation fra naturbe-
skyttelsesloven.

Lokalplanen giver desuden mulighed for etablering af vandhuller i 
delområde B2, B3 og C1, jf. bestemmelse om bonusvirkning til ændret 
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anvendelse af ubebyggede arealer. Vandhullerne etableres i naturlige 
lavninger i terrænet og må ikke etableres i arealer udpeget som § 3-be-
skyttet. Vandhullernes brinker bliver flade med en hældning på ca. 1:5 
og med varierede og let bugtede bredzoner, så vandhullet passer na-
turligt ind i landskabet. Der vil ikke blive anlagt en ø i vandhullerne. 
Derudover vil der ikke blive udsat fugle, fisk og krebs i vandhullerne. 
Det opgravede materiale placeres i et jævnt tyndt lag ud over de om-
kringliggende arealer, således at det opgravede materiale harmonerer 
med landskabets former og ikke overstiger den tilladte terrænregule-
ring på +/- 0,5 m.

Ved terrænændringer, der ændrer vandets naturlige afstrømning, kræ-
ves tilladelse fra § 6 i vandløbsloven fra Faxe Kommune.

Fredskov og remiser

Lokalplanens delområder A2, A4, B2, B3 og C1 består helt eller delvis 
af fredskovsarealer, som drives i henhold til skovlovens bestemmelser 
(LBK nr. 122 af 26/01/2017). Fredskovsarealerne fremgår af bilag 2. 
Inden for nogle af de nævnte fredskovsarealer opføres de rekreative 
faciliteter såsom udsigtstårn, trætopbaner og gangbroer. I fredskove er 
praksis for anlæg og terrænændringer restriktiv. Anlæg såsom udsigts-
tårne, klatretårne, legepladser og andre skovfremmede installationer 
forudsætter skovlovsmyndighedens dispensation fra skovlovens § 11. 
Trætopbaner forudsætter ligeledes dispensation, og der foreligger kla-
re rammer for en ansøgning, som bl.a. skal beskrive banens udform-
ning, skovens størrelse kontra banens størrelse og skovens naturind-
hold. Miljøstyrelsen har den 7. december 2018 accepteret placeringen 
af gangbroen som vist på kortbilag 2. 
I lokalplanområdet findes vildremiser, som opretholdes. 

Beplantningsbælter

Inden for lokalplanområdet findes en række levende hegn på mark-
flader, langs markveje og omkring gårdene. I delområde C1 findes to 
levende hegn, som udgør en del af den historiske stjerneudskiftning 
omkring Vester Egede landsby. Disse to levende hegn følger beskyt-
tede diger. Den nye vejadgang i delområde C2 passerer det ene dige i et 
eksisterende lovligt hul i diget. De øvrige levende hegn vil blive bevaret 
ved disponering af de planlagte rekreative aktiviteter. 
Omkring nye bygninger anlægges nye beplantningsbælter, som sam-
men med eksisterende levende hegn rammer de samlede gårdbebyg-
gelser ind, således at de samlede bygningsmasser indpasses i landska-
bet. 

Omkring parkeringspladsen i delområde D vil der ligeledes blive anlagt 
et beplantningsbælte, som plantes samtidig med, at parkeringspladsen 
løbende etableres. Ved den nye hotelbygning kan beplantningsbæltet 
undlades mod syd, således at udsigten over landskabet sikres. 
Alle nye beplantningsbælter plantes i minimum tre rækker og mindst 5 
meters bredde og vil bestå af egnskarakteristiske træer og buske. Den 
principielle placering af ny beplantning langs parkeringsplads i delom-
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råde D fremgår af bilag 3. 

Hegning

Fredskovsarealerne vil ikke blive indhegnet som helhed, og der vil fort-
sat være offentlig adgang til området efter gældende regler. Forstlige 
nyplantninger vil dog fortsat kunne frahegnes, således at plantninger-
ne sikres gode vækstbetingelser. 
Omkring alle afgrænsningsarealer vil der blive opsat indhegning. I del-
område B1 og B2 etableres sædvanligt hegn til kreaturer, mens heg-
ningstypen af dyreparken i delområde C1 afhænger af det konkrete dy-
rehold og i overensstemmelse med gældende standarder for zoologiske 
haver med eksotisk dyrehold. 

Skiltning og flag

Skiltning til virksomheden skal overholde krav til oplysningsskilt-
ning, jf. bekendtgørelse om opsætning af skilte og andre indretnin-
ger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land (BEK nr. 817 af 
20/06/2018), herunder udformning og placering, således at skiltene 
ikke bliver fremtrædende i det åbne land. 
Lokalplanen muliggør desuden, at der ved Brødebækgård kan opsættes 
op til tre flagstænger på op til 8,5 m. Flagstænger vil blive anvendt til 
virksomhedsflag, nationalt flag mv. 
Opsætning af flagstænger og reklamer kan være omfattet af naturbe-
skyttelseslovens § 21, hvorfor Vejdirektoratet inden opsætning konkret 
skal vurdere om eksempelvis flagstængerne opfylder lovens undtagel-
sesbestemmelser.

Belysning

Inden for byggefelter i delområde A1, A3, B1 og C1 opsættes oriente-
ringsbelysning med belysningsstandere med en maksimal lyskilde-
højde på 4 m, som vil være nedadrettet og fokuseret mod bebyggelse, 
anlæg og aktivitetsområde. Der opsættes ingen yderligere belysning i 
området, herunder vil udsigtstårnet ikke blive belyst.
 

Miljømålsloven fastlægger rammerne for beskyttelsen af overflade-
vand og grundvand samt for planlægning inden for de internationale 
naturbeskyttelsesområder. Miljømålsloven implementerer EU’s vand-
rammedirektiv og dele af habitatdirektivet i den danske lovgivning. 
På den baggrund er der gennemført en statslig vandplanlægning, som 
bl.a. udmøntes i de statslige vandområdeplaner 2015-2021 for vand-
områdedistrikter. 
Lokalplanområdet er omfattet af Vandområdeplan 2016-21 for Vand-
områdedistrikt Sjælland.
Lokalplanområdet er beliggende inden for en større udpegning af 
grundvandsforekomster, jf. vandområdeplanen. Lokalplanen udlægger 
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ikke arealer til aktiviteter, som kan indebære en forurening af grund-
vandet, herunder håndtering af forurenet jord fra forureningskortlagte 
arealer, og lokalplanen er i overensstemmelse med de hensyn, der skal 
varetages ved beskyttelse af grundvandsressourcen inden for det udpe-
gede område med særlige drikkevandsinteresser. 
Brødebæk har i vandområdeplanen en samlet ringe økologisk tilstand, 
og vandløbet er målsat til en god økologisk tilstand. I vandområdeplan 
er vandløbet vurderet til at være sårbart overfor direkte forstyrrelse i 
form af færdsel, der kan medføre øget erosion af brinker og bundsedi-
ment. Realisering af lokalplanen ændrer ikke og forringer ikke vandlø-
bets tilstand, herunder påvirkning af brinkerne. 

De internationalt beskyttede Natura 2000-områder er omfattet af 
statslige naturplaner og kommunale handleplaner. Planernes formål 
er at prioritere den nødvendige indsats på naturområdet for at stoppe 
tilbagegangen og sikre fremgang i sårbare naturområder, der er omfat-
tet af EU’s habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv. EU-direktiver-
ne er implementeret i dansk lovgivning i bl.a. habitatbekendtgø-relsen.
Omkring lokalplanområdet udgør de nærmest beliggende Natura 
2000-områder følgende:

• N163, Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen 
samt Holmegårds Mose og Porsmose, ca. 1 km nord 
og nordvest for lokalplanområdet

• N161, Søer ved Bregentved og Gisselfeld, ca. 2,9 km 
nord for lokalplanområdet 

Naturplanernes overordnede mål er at sikre eller genoprette gunstig 
bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der udgør udpegnings-
grundlaget i de enkelte Natura 2000-områder. 
Natura 2000-område N163 er opdelt i to delområder, der rummer hen-
holdsvis Suså med TystrupBavelse Sø og Slagmosen samt Holmegårds 
Mose og Porsmose. For delområdet Suså med Tystrup-Bavelse Sø og 
Slagmosen er de overordnede mål knyttet til ferskvandsnaturtyperne 
Hvor der skal sikres god struktur og vandkvalitet for vandløbet, som 
bl.a. er levested for malermusling. For delområdet Holmegårds Mose 
og Porsmose er de overordnede mål særligt knyttet til naturtypen høj-
mose med fokus på genopretning og naturpleje af højmoserne, således 
at områdets økologiske sammenhæng og robusthed sikres. 
For Natura 2000-område N161 er der fokus på søerne dels som natur-
type dels som yngle- og rasteområde for fugle. De overordnede mål for 
området er god vandkvalitet og tilfredsstillende hydrologiske forhold i 
søerne med en artsrig undervandsvegetation, herunder kransnålalger, 
så området udgør et velegnet levested for både ynglende og rastende 
fugle i området.
På baggrund af de overordnede mål er der opstillet konkrete målsæt-
ninger for områderne, der skal sikre, at udbredelsen og tilstanden af de 
udpegede arter og naturtyper er stabil eller i fremgang.  Den generelle 
målsætning er, at alle arter og naturtyper, som ikke allerede vurderes 
at have gunstig bevaringsstatus, skal udvikles mod gunstig bevarings-
status.
Realiseringen af lokalplanen medfører ikke en påvirkning af udpeg-
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ningsgrundlaget for Natura 2000-områderne og er i overensstemmel-
se med naturplanen. 

Region Sjælland har med den regionale udviklingsstrategi fokus på de 
fire emner virksomheder, arbejdsmarked, vækstområder og sammen-
hæng. For hvert emne er der fastlagt indsatsområder for udvikling, 
vækst og beskæftigelse i hele regionen. 
Realisering af de lokalplanlagte forhold er særligt i overensstemmelse 
med ambitionen om at skabe gode vækstvilkår for regionens virksom-
heder og  ønsket om inovative og attraktive tilbud i byen såvel som på 
landet. 

Lokalplanområdet er beliggende inden for et område, som i Råstofplan 
for Region Sjælland 2016-2027 er udpeget til både råstofgraveområde 
og råstofinteresseområde, hvilket fremgår af den efterfølgende figur. 
Råstofgraveområdet er et næsten afsluttet indvindingsområde for sand 
og grus, som er beliggende inden for lokalplanens delområde C1. 
I graveområderne må der ikke ske en ændring af arealanvendelsen i 
form af byggeri og anlægsarbejder mv., der kan forhindre en udnyttelse 
af råstofferne. En ændring i arealanvendelsen kan først ske, når råstof-
ferne er udnyttet, og når det er foreneligt med udnyttelsen af de tilstø-
dende forekomster, eller hvis kvalitetsundersøgelser viser, at forekom-
sterne er uden interesse for erhvervsmæssigudnyttelse. Råstofplanens 
retningslinje 1 fastlægger bl.a., at graveområderne ikke må udlægges til 
andre formål, der vanskeliggør senere råstofindvinding. Lokalplanen 
fastlægger, at delområde C1 må anvendes til afgrænsningsarealer til 
besøgsgårde og dyrepark, hvilket er i overensstemmelse med råstof-
planens retningslinje 1 for graveområder, da anvendelsen ikke vanske-
liggør senere råstofindvinding. Den tidligere grusgrav i råstofområdet 
er dessuden færdigudgravet og Region Sjælland har godkendt efterbe-
handlingen af området.
I henhold til råstofplanens retningslinje 2 4 er råstofinteresseområ-
derne udlagt som en reservation for senere råstofudnyttelse. Interes-
seområderne kan ikke udlægges til andre formål, der på sigt vil kunne 
forhindre en råstofudnyttelse, uden at det forinden er undersøgt, om 
der er en råstofforekomst, som kan indvindes. 
I forbindelse med høringen til den tidligere lokalplan 1200-37 for Camp 
Adventure havde Region Sjælland ikke indsigelser eller bemærkninger 
til Faxe Kommunens videre planlægning for blandt andet udsigtstårn, 
besøgsgårde, dyrepark, gangbroer mm. Regionen vurderede dessuden, 
at der ikke forventes større grusforekomster inden for interesseområ-
det. Den umiddelbare forekomst af fint sand, silt og ler tyder heller 
ikke på en meget værdifuld forekomst. 
Med denne lokalplan 1200-39 muliggøres en udvidelse af byggefeltet i 
delområde A1, hvilket sker uden for råstofinteresseområdet. I det øv-
rige lokalplanområde sker kun mindre ændringer i forhold til den tid-
ligere lokalplan. På den baggrund vurderes de planlagte forhold ikke at 
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være i strid med udpegning af råstofinteresseområdet. 

Lokalplanområdet er omfattet af Faxe Kommunes Kommuneplan 
2013. Kommuneplanen fastsætter hovedstrukturen for hele komm-
nens arealanvendelse, dels ved retningslinjer for udpegninger og dels 
rammer for indholdet i de fremtidige lokalplaner. 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens 
rammer for området. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommune-
plan 2013 for Faxe Kommune. 
Området er omfattet af kommuneplan ramme Å-R6. Sideløbende med 
lokalplanforslaget er udarbejdet tillæg til kommuneplan nr. 25, der 
har til formål at bringe overensstemmelse mellem kommuneplan og 
lokalplan. Med Kommuneplantillæg nr. 25 sker der alene en tilføjelse 
til rammebestemmelserne med mulighed for at opføre en multihal på 
op til 14 meter, alle andre bestemmelser og afgrænsning fastholdes.
Rammebestemmelserne Å-R6 er gengivetpå næste side. Denne lokal-
plans bestemmelser er i overensstemmelse med rammerne for omrdå-
et i kommuneplantillægget nr. 25.  
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Rammeområde Å-R6

Navn Camp Adventure  Gisselfeld Kloster

Anvendelse Større fritidsanlæg  Oplevelsesområde med klatrebaner, over-
natning, udsigtstårn, besøgsgård og dyrepark mv.

Bebyggelsens art Trætopbaner, udsigtstårn, aktivitetstårn, multihal, parkerings-
plads og andre bygninger til området som bygninger til dyr, 
rece ption, ca feteria, kiosker, toiletter, udstillingsbygninger, 
overnatning mv.

Max. bebyggelsesproce nt 
for den enkelte ejendom

Maks. bebyggelsesproce nt for området som helhed: 1 

Max. bebyggelseshøjde

på < 14 meter.
Max. antal etager 2 etager

Bemærkninger Når området udlægges til større fritidsanlæg, skal der i lokal-
planen redegøres for de hensyn, der skal tages i forbindelse 
med sådanne anlæg. 
Fremtig bebyggelse i forbindelse med besøgsgård skal fast-
holde gårds-pladsen som motiv.
Byggeri opføres i samlede klynger, altovervejende i forbindelse 
med de eksisterende gårde og indenfor i en lokalplan afgræn-
sede byggefelter. 
Det samlede bruttoetageareal til kiosk og salg af souveniers 
må maksimalt udgøre 250 m2, jf. planlovens § 5o.
Ved udnyttelse af området til fritidsanlæg, skal der etableres 
ny forbindelse til offentlig vej.
I forbindelse med lokalplanlægning skal der tages højde for 
muligt udlæg til udvidelse af Rute 54. 

Nuværende zoneforhold Landzone

Fremtidige zoneforhold Landzone

Lokalplanområdet er beliggende inden for følgende udpegninger, som 
er omfattet af kommuneplanens retningslinjer:
• Friluftsområde
• Større sammenhængende landskaber 
• Særligt bevaringsværdige landskaber
• Regionalt geologisk interesseområde
• Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser
• Områder til potentiel ny natur
• Lavbundsarealer
• Kirkeomgivelser
• Vejreservation
• Byggeri i det åbne land 
I det følgende beskrives lokalplanens planlægningsmæssige sammen-
hæng med relevante retningslinjer til udpegningerne. 
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Større sammenhængende landskaber
Retningslinjer 4.3.1.1. I disse områder skal der tages særlige hensyn til de 

landskabelige interesser, herunder skal udsigtskiler og karakte-
ristiske landskabselementer sikres.

Planlægningsmæssig 
sammenhæng

Lokalplanområdet er beliggende inden for et større udpeget 
område betegnet Højlandet. Hovedparten af de lokalplanlagte 
aktiviteter udføres på terræn eller omkranset af skov. Det 
planlagte udsigtstårn udgør planområdets højeste element. De 
lokalplanlagte forhold bryder ingen større landskabelige sam-
menhænge og er dermed i overensstemmelse med de hensyn, 
der skal varetages til de landskabelige interesser.

Særligt bevaringsværdige landskaber
Retningslinjer 4.3.4.1. I disse områder skal der tages særlige hensyn til de 

landskabelige interesser, herunder skal områdernes særligt 
karakteristiske landskabselementer sikres.
4.3.4.2. Tekniske og rekreative anlæg samt bebyggelse, som 
tjener jord-brugserhvervet, kan tillades, hvis de kulturhistori-
ske, rekreative og landskabelige interesser ikke påvirkes.

Planlægningsmæssig 
sammenhæng

De særligt bevaringsværdige landskaber rummer en særlig 
æstetisk karakter eller oplevelser, og hvor samspillet mel-
lem natur- og kulturgrundlag er bevaret. Udpegninger er 
foretaget på baggrund af en gennemført landskabsanalyse. 
Lokalplanområdet er beliggende inden for område 4 for Gis-
selfeld-Bregentved dødis- og herregårdslandskab og område 
10 for Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab. 
Lokalplanen muliggør et fritidsanlæg, hvis begrænsede an-
lægsaktiviteter og volumen kun i mindre omfang påvirker de 
kulturhistoriske, rekreative og landskabelige interesser. Den 
visuelle påvirkning uddybes under et efterfølgende afsnit om 
landskabsinteresser.

Regionalt geologisk interesseområde
Retningslinjer 4.3.5.1. Landskabets dannelsesformer må kun sløres af byg-

geri og anlægsarbejder, tekniske anlæg, skovrejsning mv., hvis 
en alternativ place ring ikke er mulig. 
4.3.5.2. Værdifulde geologiske landskabstræk og blottede pro-
filer, som særligt tydeligt viser landskabets opbygning, skal om 
muligt bevares og beskyttes.
4.3.5.3. Ved efterbehandling af råstofgrave i et geologisk inte-
resseområde skal der tages særlige hensyn til geologien. Geo-
logiske profiler, som bliver afdækket ved råstofgravning, skal 
bevares og om muligt vedligeholdes efter endt råstofgravning

Planlægningsmæssig 
sammenhæng

Ingen af de lokalplanlagte forhold slører landskabets dannel-
sesformer.

Friluftsområde
Retningslinjer 4.5.1.2. I friluftsområder skal udvikling af friluftslivet ske, 

uden at det forringer områdernes natur og landskabsmæssige 
kvaliteter, som er en væsentlig del af områdernes rekreative 
værdi
4.5.1.3. Ved place ring af nye eller ændring af eksisterende re-
kreative anlæg og aktiviteter i friluftsområder skal det sikres, 
at de naturbaserede, rekreative interesser ikke forringes, men 
søges fremmet.

Planlægningsmæssig 
sammenhæng

Friluftsområder er udpeget på grundlag af de store landskabs- 
og naturoplevelser, som områderne rummer. Friluftsområder 
er desuden områder, som er særligt egnede til aktiv, men 
ikke særligt anlægskrævende friluftsliv. Lokalplanen muliggør 
friluftsaktiviteter, hvor anlægsaktiviteterne er begrænsede, og 
som kan etableres i sammenhæng med områdets landskabs- 
og naturoplevelser.
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Områder til potentiel ny natur
Retningslinjer 4.4.2.2. I potentielle naturområder skal der tages hensyn til 

naturværdierne ved ændring af arealanvendelsen til andre for-
mål end jordbrug. Eksisterende natur skal bevares, og mulig-
hederne for at genskabe nye naturarealer bør ikke forringes.
4.4.2.5. Ved etablering af søer kan der sættes vilkår, som 
fremmer områ-dets naturværdier. 
4.4.2.6. Småbiotoper, der ikke er beskyttede af naturbeskyt-
telseslovens § 3, bør så vidt muligt bevares.

Planlægningsmæssig 
sammenhæng

Lokalplanens delområder B1, B2 og C1 er beliggende inden 
for udpegningen af potentiel ny natur, herunder råstofgra-
veområdet. Lokalplanen giver mulighed for en mere eksten-
siv arealanvendelse med afgræsningsarealer i de førnævnte 
delområder. Lokalplanområdets eksisterende natur inden for 
udpegningen bevares. Derudover muliggør lokalplanen etable-
ring af vandhuller.

Lavbundsarealer
Retningslinjer 4.4.4.1. Lavbundsområder skal så vidt muligt friholdes for an-

læg, der kan forringe muligheden for at genskabe vådområder.
4.4.4.2. Der må kun opføres bygninger, som er nødvendige for 
jordbruget, og kun, hvis de ikke kan place res andre steder.
4.4.4.3. Hvis det er nødvendigt at place re anlæg i lavbunds-
områder, skal der tages hensyn ved terrænregulering eller ved 
at anlægge veje på broer.
4.4.4.5. Byggeri, der er nødvendigt for den jordbrugsmæssige 
drift, skal så vidt muligt place res og udformes med tanke på 
mulighederne for fremtidig naturgenopretning.

Planlægningsmæssig 
sammenhæng

Lavbundsområder er afvandede eller drænede arealer, som tid-
ligere var enge, moser, lavvandede søer og fjorde. Lavbunds-
områder har ofte en stor konce ntration af fortidsminder, f.eks. 
forhistoriske bopladser. Størsteparten af lavbundsområderne 
drives som landbrug. Omkring Brødebæk findes et udpeget 
lavbundsareal inden for lokalplanens delområde A2. Lokalpla-
nen muliggør, at der i delområde A2 place res gangbroen på 
pæle i op til 20 meters højde og tre nye trætopbaner. Gang-
broen place res ikke direkte oveni det udpegede areal, og på 
baggrund af dens konstruktion og place ring vurderes den ikke 
at kunne forringe muligheden for at genskabe et vådområde 
i bunden af slugten omkring Brødebækken. Trætopbanerne 
monteres på træerne og vil ligeledes ikke have betydning for 
de udpegede arealer.
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Kirkeomgivelser
Retningslinjer 6.5.2. De udpegede kirkeomgivelser er områder af særlig be-

tydning for oplevelsen af kirken i lokalområdet, og har derfor 
en særlig beskyttelse. Registreringen bruges med henblik på at 
undgå uheldigt place ret byggeri, tekniske anlæg, skovtilplant-
ning eller andre forhold omkring kirkerne. 
6.5.3. I forbindelse med landskabelige ændringer, herunder 
skovrejsning, nedrivninger, væsentlige ombygninger, opførelse 
af nybyggeri eller tekniske anlæg mm. inden for kirkeomgivel-
serne skal det vurderes  om nødvendigt i samarbejde med 
de statsanerkendte museer og de kirkelige myndigheder  om 
kirkens samspil med landskabet eller bymiljøet visuelt sløres 
eller forringes, og om oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhi-
storiske værdier vil blive påvirket i en grad, der er i strid med 
de hensyn kommunen skal varetage.

Planlægningsmæssig 
sammenhæng

Dele af lokalplanens delområder C1, C2 og D er beliggende in-
den for kirkeomgivelserne omkring Vester Egede Kirke. Lokal-
planen muliggør, at der i delområderne må etableres beplant-
ningsbælter, dyrefolde, ny vej-adgang og parkeringsplads. 
Den østligste del af byggefeltet i delområde A1 vil ligge lige 
inden for de udpegede kirkeomgivelser. I denne del af bygge-
feltet skal der efter planen opføres en multihal med en højde 
på op til 14 meter. Denne hal place res med den eksisterende 
skov i ryggen. Samtidig vil beplantningsbæltet omkring parke-
rignspladsen ligge mellem hallen og kirken. Indsynet til kriken 
vil derfor i forvejen være minimal fra det areal, hvor multihal-
len bygges.  
Ved realisering af de planlagte forhold vil det fortsat være mu-
ligt at opleve kirken set fra det omgivende landskab.

Byggeri i det åbne land
Retningslinjer 4.1.10 Der må, i det åbne land, ikke opsættes lys, som kan 

være forstyrrende eller som kan ses over større afstande.
4.1.15 Fritidsanlæg skal place res i henhold til retningslinjerne i 
4.5.4 og 4.5.5

Planlægningsmæssig 
sammenhæng

Lokalplanen muliggør kun nedadrettet og fokuseret oriente-
ringsbelysning ved byggefelterne i delområde A1, B1 og C1. 
Derudover er muliggør lokalplanen et fritidsanlæg, som er i 
overensstemmelse med retningslinjerne.
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Større fritidsanlæg
Retningslinjer De gældende, retningslinjer for større fritidsanlæg er følgende:

4.5.4.1. Større fritidsanlæg, som temaparker, dyreparker, golf-
baner m.m., skal fortrinsvis place res i tilknytning til sommer-
husområder eller byområder efter afvejning af alle relevante 
interesser.
4.5.4.2. Der skal tages hensyn til god trafikal adgang for såvel 
individuel som kollektiv trafik, hvor trafikbetjeningen kan ske 
uden væsentlige gener for de øvrige trafikanter.
4.5.4.3. Place ring af større fritidsanlæg kan kun ske på bag-
grund af en konkret vurdering, hvor hensynet til biologiske, 
kulturhistoriske, landskabelige og miljømæssige interesser 
vurderes i samspil med den fremtidige anvendelse.
4.5.4.4. Ved place ring af større temaparker skal det sikres, at 
billetkøer kan afvikles uden for det offentlige vejnet og at drif-
ten ikke medfører væsentlige miljøgener for de omkringliggen-
de områder. Igennem planlægning skal det sikres, at parkerne 
omgives af en tilstrækkelig afskærmende beplantning.
4.5.4.5. Ved anlæg af golfbaner og andre fritidsanlæg skal det 
om muligt tilstræbes, at arealerne også kan anvendes til andre 
former for friluftsliv. Det kan være vandring, cy kling, stavgang, 
skiløb eller drageflyvning. Samtidig skal der arbejdes for at 
forøge naturindholdet og offentlighedens adgang, herunder 
anlæg af stier.
4.5.4.6. Udover de nævnte større fritidsanlæg kan der place res 
mindre legeparker og lignende med en lokal brugerkreds. 
4.5.4.7. Anlæg skal altid indpasses under hensyntagen til 
omgivelsernes karakter, og der kan stilles særlige krav til det 
enkelte anlægs place ring og udformning, herunder støjdæm-
pende foranstaltninger.
4.5.4.8. Camp Adventure, sydøst for Vester Egede, kan udbyg-
ges til et større oplevelsesområde på baggrund af en lokalplan-
lægning, der udover de almindelige beskyttelseshensyn også 
inddrager de øvrige retningslinjer for større fritidsanlæg.

Planlægningsmæssig 
sammenhæng

Retningslinjerne skal sikre, at store anlæg både place res rigtigt 
og indrettes hensigtsmæssigt i forhold til bl.a. beskyttelses-
interesser, tilgængelighed og flersidig anvendelse. Retnings-
linjerne gælder for nye anlæg og ændring eller udvidelse af 
eksisterende anlæg. Lokalplanens bestemmelser sikrer, at 
den planlagte rekreative anvendelse af fritidsanlægget tager 
hensyn til og udgangspunkt i planområdets naturmæssige, 
landskabelige og kulturhistoriske interesser samt områdets og 
omgivelsernes karakter, herunder beplantning omkring par-
keringsplads i delområde D. Derudover skabes en god trafikal 
adgang ved den nye vejadgang, som forbedrer de nuværende 
adgangsforhold til oplevelsesområdet.
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Vejreservation
Retningslinjer 5.1.1.1 Langs Rute 54 (Ny Næstvedvej) reserveres et frem-

tidigt anlægsområde på 200 meter, som vist på kommune-
planens kort 5.1.1.A. Inden for denne zone skal der gennem 
planlægning sikres, at der er mulighed for etablering af en høj-
klasset vejforbindelse mellem Rønnede og Næstved. Der skal 
ligeledes udvises særlig tilbageholdenhed med at give tilladelse 
til ny bebyggelse og lign.  

Planlægningsmæssig 
sammenhæng

Siden vedtagelsen af ovenstående retnignslinje har folketin-
gets Transportudvalg vedtaget en konkret linjeføring for en 
opgradering af Rute 54. Denne linjeføring er place ret inden for 
kommuneplanens 200 meters reservationszone, men udnytter 
den ikke til fulde. Bestemmelsen om en 200 meters zone langs 
Ny Næstvedvej fasthodles dog. Inden for denne zone skal alt 
bygger fortsat afklares med Vejdirektoratet. 
Byggeriet af en  multihal i byggefeltet i delområde A1 er fore-
lagt Vejdirektoratet, og det er ikke i modstrid med planerne 
om at udvide Rute 54. Både kommuneplanens vejreservation 
og Vejdirektoratets interessezone kan ses på nedenstående 
kort. 

Faxe Kommune vedtog i 2017 Temaplanstrategien ”Dine oplevelser, 
din fritid, dine gæster” om natur, friluftsliv og turisme. Her er et af 
fokusområderne at tilvejebringe rammebetingelser for kommunens 
turismemæssige fyrtårne, hvoraf Camp Adventure er et af dem. 
Herudover indgår Faxe Kommune i et samarbejde med Næstved, 
Stevns og Vordingborg kommune i turismeselskabet VisitSydsjælland-
Møn. Projektet er i overensstemmelse med denne strategi om at udvik-
le området som destination og være med til at brande og understøtte 
fortællingen om området.
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Lokalplanområdet er omfattet af Faxe Kommunes Spildevandsplan 
2016-2021, som fastlægger den nuværende og planlagte spildevands-
håndtering i kommunen. Lokalplanen skal overholde den til en-hver 
tid gældende spildevandsplan. Spildevandsplanen rummer fire strate-
gier, herunder er strategien for spildevand i det åbne land relevant for 
de lokalplanlagte forhold. Lokalplanområdet er beliggende indsatsom-
råde for kloakering af det åbne land. 
Spildevandsplanen fastlægger, at der som udgangspunkt ikke vil ske 
kloakering af det åbne land. Faxe Kommune har besluttet, at indsatsen 
i det åbne land i størst mulig udstrækning skal ske ved etablering af in-
dividuelle anlæg på ejendommene. Den forbedrede spildevandshånd-
tering skal være med til at sikre målopfyldelse for bl.a. vandløbene, 
herunder Brødebæk. 
Lokalplanområdet er beliggende i et område, hvor rensekravet til ejen-
dommene er renseklasse OP. Renseklasse OP betyder 90 % reduktion 
af organisk stof og fosfor, hvor fosfor primært stammer fra sæberester 
og toiletafløb. Det betyder, at spildevandet fra bygningerne skal ren-
ses til denne renseklasse, hvis der er udledning til Suså vandsystemet. 
Brødebækgård (Ny Næstvedvej 35) med tilhørende bygninger (nr. 37 
og 39) er desuden omfattet af ’Tillæg til spildevandsplan 2012 – 2015, 
kloakering i det åbne land 3, Ny Næstvedvej 35’. Det betyder, at spilde-
vandet fra disse bygninger ledes til Kongsted renseanlæg.
De to bygninger på Denderupvej 17 og 19 skal fortsat ikke kloakeres, 
men i steder lave egen renseløsning, som lever op til OP.
Boligen på Denderupvej 21, har ikke nogen registreret udledning. Der 
skal søges spildevandstilladelse hos kommunen, hvis der skal udledes.

Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Lokalplanen fastlægger 
bestemmelser (bonusvirkning), som erstatter de landzonetilladelser i 
henhold til § 35, stk. 1, til bebyggelse, konstruktioner, anlæg samt æn-
dret anvendelse af ubebyggede arealer i landzone, herunder nye byg-
ninger i byggefelterne til besøgsgårde, parkeringsplads og søer, som er 
nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse af fritidsanlægget, jf. § 15, 
stk. 4, i lov om planlægning (LBK nr. 287 af 16/04/2018). Lokalpla-
nens bestemmelse 2.04 giver hjemmel til den såkaldte bonusvirkning 
af lokalplanen, for så vidt angår landzonetilladelser.
Bebyggelse, som forudsætter landzonetilladelse i medfør af planlovens 
§ 35, forudsætter ikke dispensation efter naturbeskyttelsesloven om 
skovbyggelinje, jf. naturbeskyttelseslovens § 17 stk. 2 nr. 5.
I henhold til planlovens § 15, stk. 4, fastsættes desuden som betingelse 
til bonusbestemmelsen, at anlæg, bebyggelse og konstruktioner efter 
endt anvendelse af fritidsanlægget fjernes, og området skal snarest her-
efter reetableres til ubebygget åbent land i landzone. Undtaget heraf er 
bebyggelse ved Brødebækgård og de to andre ejendomme beliggende 
Denderupvej 17 og 19. Fjernelse af anlæg, bebyggelse og konstruktio-
ner skal ske uden udgifter for det offentlige. Hvis fjernelse og reetable-
ring ikke er sket inden et år, kan kommunalbestyrelsen lade det ske for 
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ejers og brugers regning. Yderligere anlæg eller planlægningsmæssigt 
relevante ændringer udover de i lokalplanen beskrevne anlæg mv. kræ-
ver landzonetilladelse.

Landbrugspligten kan gradvist ophæves permanent for de landbrugs-
pligtige arealer, som ved lokalplanens vedtagelse er beliggende inden 
for planområdet, og som følge af vedtagelse af nærværende lokalplan 
skal overgå til fritidsanlæg. Ophævelsen kan ske gradvis i takt med rea-
lisering af aktiviteterne, da delområderne fortsat skal kunne anvendes 
til landbrugsmæssig drift. Ophævelse af landbrugspligten forudsættes 
bl.a. ved etablering af parkeringsplads i delområde D og aktivitetstårn 
med tilhørende anlæg i delområde A3. 
Reglerne om ophævelse af landbrugspligt tager udgangspunkt i, at 
landbrugspligten kan ophæves, når ejendommen eller dens jorder skal 
inddrages til en ikke-jordbrugsmæssig anvendelse i overensstemmelse 
med kommune- og lokalplanlægningen, og når der udelukkes en senere 
jordbrugsmæssig anvendelse. Ved administrationen af reglerne gælder 
desuden et princip om, at det, der er tilladt efter lov om planlægning, 
også er tilladt efter landbrugsloven. Landbrugspligten kan ophæves 
på en del af en landbrugsejendom ved erklæring fra en praktiserende 
landinspektør, når arealet inden 5 år skal anvendes til eksempelvis fri-
tidsanlæg i landzone, som i en endeligt vedtaget eller godkendt lokal-
plan er udlagt til de nævnte formål, jf. lovens § 6, stk. 1.

Realisering af dyreparken kan medføre en ændring i afgræsning af § 
3-arealer. Det kan kræve dispensation fra naturbeskyttelsesloven, hvis 
arealerne ikke tidligere er afgræsset eller bliver afgræsset på anden vis. 
Faxe Kommune er myndighed. 

Museum Sydøstdanmark har gennemført en arkivalsk kontrol, jf. mu-
seumslovens § 23 (LBK nr. 358 af 08/04/2014), af lokalplanområdet. 
På dele af området er der tidligere foretaget en arkæologisk forunder-
søgelse forud for etablering af råstofgraveområde. Den arkæologiske 
forundersøgelse viste enkelte anlægsspor fra oldtiden. Lokalplanom-
rådets undergrund består bl.a. af moræneler, hvor der ofte kan fore-
komme velbevarede bebyggelse fra oldtiden. Museum Sydøstdanmark 
anbefaler en arkæologisk forundersøgelse forinden realisering af lokal-
planens p-pladser og besøgsgårde. 
Derudover gælder generelt, at fund og fortidsminder, der tilvejebrin-
ges under anlægsarbejdet, er omfattet af museumsloves § 27, stk. 2. 
Anlægsarbejdet skal i så fald straks standses, og Museum Sydøstdan-
mark skal kontaktes. Henvendelse skal ske til museerne@museerne.dk 
eller tlf. 70 70 12 36.
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Beskyttede diger

Inden for lokalplanområdet findes en række beskyttede sten- og jord-
diger. Digerne synliggør skov- og landbrugshistorien og markerer den 
konkrete egns landskab. Derudover har digerne ofte en biologisk funk-
tion som biotop og ledelinje i landskabet. 
I delområde C1 og C2 karakteriseres digestrukturen af, at digerne 
fremhæver mark- og ejendomsstrukturen omkring udskiftningen ved 
stjerneudstykning omkring landsbyen Vester Egede. Derudover findes 
i eller langs delområderne A2, A3, A4, B1, B2 og B3 markante digerom-
kring skovene og tidligere skovparceller, som generelt er anlagt efter, 
at fredskovforordningen blev vedtaget i 1805. Formålet med skovdi-
gerne var at synliggøre ejerforhold og beskytte skovenes opvækst ved 
at holde dyrene ude. 
Museumslovens § 29a fastlægger, at der ikke må foretages ændring i 
tilstanden af sten- og jorddiger og lignende. Kommunalbestyrelsen kan 
i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelsen i § 29a, stk. 1, jf. 
lovens § 29j, stk. 2 (LBK nr. 358 af 08/04/2014). 

Fredet fortidsminde 

Syd for Brødebækgård findes et fredet fortidsminde (fredningsnr. 
38269), som er en mølledæmning, der er dateret i historisk tid (1067 
– 2009 e.v.t.). I henhold til museumslovens § 29e (LBK nr. 358 af 
08/04/2014) må der ikke foretages ændring i tilstanden af fortidsmin-
der. Der må heller ikke foretages udstykning, matrikulering eller area-
loverførsel, der fastlægger skel gennem fortidsminder. På fortidsmin-
der og inden for en afstand af 2 m fra fortidsminderne, må der desuden 
ikke foretages jordbehandling, gødes eller plantes, jf. lovens § 29f. Rea-
lisering af lokalplanen medfører ingen ændringer i mølledæmningens 
tilstand.
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Fortidsmindebeskyttelseslinje

Omkring fortidsmindet findes en fortidsmindebeskyttelseslinje på 100 
m fra fortidsmindet, jf. naturbeskyttelseslovens § 18 (LBK nr. 1122 af 
03/09/2018). 
Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsmin-
dernes værdi som landskabselementer. Samtidig skal bestemmelsen 
sikre de arkæologiske lag omkring fortidsminderne, idet der ofte er 
særlig mange kulturhistoriske levn i områderne tæt ved de fredede for-
tidsminder. Som hovedregel fastlægger § 18 et forbud mod forandrin-
ger af tilstanden inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen. Forbuddet 
omfatter ligeledes påvirkning af landskabsbilledet med eksempelvis 
højspændingsledninger samt midlertidige og permanente terrænæn-
dringer. 
Realisering af lokalplanen medfører, at der gives mulighed for etab-
lering af en naturlegeplads i delområde A1, opførelse af en ny hævet 
gangbro i delområde A2, og et aktivitetstårn med tilhørende anlæg i 
delområde A3 samt en café i delområde D, hvilket alle placeres inden-
for mølledæmningens beskyttelseslinje. Realisering af de planlagte 
forhold forudsætter kommunens dispensation efter naturbeskyttelses-
lovens § 65, stk. 3.  

I og omkring lokalplanområdet findes forskellige naturbeskyttelsesin-
teresser, som er beskrevet herunder. 

Natura 2000-områder

Omkring lokalplanområdet er de nærmest beliggende Natura 
2000-områder følgende:
• N163, Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen samt Holme-

gårds Mose og Porsmose, ca. 1 km nord og nordvest for lokalplan-
området.

• N161, Søer ved Bregentved og Gisselfeld, ca. 2,9 km nord for lokal-
planområdet. 

I henhold til habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1595 af 06/12/2018) om 
udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområ-
der samt beskyttelse af visse arter) skal der ved planlægning og admi-
nistration, der ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for et 
Natura 2000-områdes forvaltning, men som i sig selv eller i forbindel-
se med andre planer eller projekter kan påvirke et Natura 2000-om-
råde væsentligt, indgå en konsekvensvurdering af forslagets virkninger 
på området under hensyn til områdets bevaringsmålsætninger. Der-
udover skal det i henhold til kommuneplanens retningslinje nr. 4.4.1.2 
godtgøres, at der ikke sker forringelser af naturtyper eller levesteder 
for de arter, området er udpeget for, eller at planlægningen på anden 
måde ikke har negativ indvirkning på de arter, området er udpeget for.
Realisering af lokalplanen vil ikke medføre en påvirkning af udpeg-
ningsgrundlaget for Natura 2000-områderne nr. 161 og 163. Jævnfør 
habitatbekendtgørelsens kan lokalplanen således gennemføres.
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Beskyttede naturtyper

Inden for lokalplanområdet findes naturtyperne overdrev, mose, eng, 
sø og vandløb (Brødebækken), som alle er beskyttede mod tilstands-
ændringer i medfør af naturbeskyttelseslovens § 3 (LBK nr. 1122 af 
03/09/2018 om naturbeskyttelse).
Den vejledende registrering af de beskyttede naturtyper i og omkring 
lokalplanområdet fremgår af den efterfølgende figur.
Lokalplanen muliggør krydsning af Brødebækken i delområde A2 og 
ekstensiv afgræsning i delområde B1 og C1. Krydsning af Brødebækken 
forudsætter dispensation fra Faxe Kommune efter naturbeskytelseslo-
ven.
Ligeledes kræver afgræsning af § 3-beskyttede arealer dispensation 
efter naturbeskyttelsesloven, hvis arealerne ikke tidligere har været 
afgræssede. Kommunen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra § 3 
bestemmelsen og meddele dispensation, jf. naturbeskyttelseslovens § 
65, stk. 3. 
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Bilag IV-arter

Habitatbekendtgørelsen rummer ud over udpegningen af Natura 
2000-områder en generel beskyttelse af en række arter opført på ha-
bitatdirektivets bilag IV, som også gælder uden for Natura 2000-om-
råders grænser. Bekendtgørelsens ordlyd er som udgangspunkt meget 
restriktiv og angiver, at der ikke må gives tilladelser, eller vedtages 
planer mv., som kan beskadige eller ødelægge yngle- og rastepladser 
for visse dyrearter. I og omkring lokalplanområdet er der registreret 
flagermus, padder, hasselmus og markfirben, som alle er beskyttet i 
henhold til habitatdirektivets bilag IV.

Flagermus

Ved kortlægningen af flagermus er der registreret i alt 10 forskellige 
arter, hvoraf flere er sjældne i Danmark. Som et udtryk for udbredelsen 
af flagermus i og omkring planområdet er der på nedenstående figur 
vist de forskellige arter, der er registreret på hver undersøgt lokalitet. 
Der blev ikke identificeret ynglesteder, men både laderne på Brøde-
bækgård og gamle træer i skoven omkring Brødebækken vurderes at 
være egnede ynglesteder for flagermus. 
De fleste af de registrerede arter yngler i gamle træer i skov. Da skoven 
omkring Brødebækken indeholder mange store gamle træer med hul-
heder, der kan være egnede som raste- og ynglested for flagermus, er 
det sandsynligt, at området er levested for flere af de observerede arter.  
For at undgå at der fældes træer med hulheder, som kan fungere som 
yngle- og rastesteder for flagermus, vil der, i forbindelse med planlæg-
ning af det eksakte projekt, blive foretaget en kortlægning af potentielle 
flagermustræer. Gangbroens forløb planlægges på baggrund heraf, så 
fældning af flagermustræer undgås og broen ikke forhindrer indflyv-
ning til egnede hulheder. Hvis der er usikkerhed om eventuel raste- el-
ler yngleaktivitet i enkelte træer, kan dette undersøges ved lytning ved 
de specifikke træer. 
Placering af udsigtstårn kan ligeledes medføre fældning af egnede 
flagermustræer. Hvis der er mistanke om flagermusaktivitet i et træ, 
der skal fældes, undersøges det nærmere ved lytning i juni/juli for at 
artsbestemme en eventuel ynglekoloni. Afhængig af, hvilken art der 
eventuelt registreres, i et træ der skal fældes, planlægges afværgefor-
anstaltninger, der kan reducere skadevirkningen og sikre, at den øko-
logiske funktionalitet for arter af flagermus ikke påvirkes. Bliver det 
nødvendigt at fælde træer med hulheder i fredskovsområder, må dette 
ikke gennemføres i perioden fra 1. november til 31. august jf. artsfred-
ningsbekendtgørelsen (BEK nr. 1466 af 06/12/2018). 
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Padder

Ved feltundersøgelse af søer og moser blev der registreret grøn frø i 
mosen i delområde C1. Alle danske paddearter er tilknyttet vandhul-
ler som ynglesteder og forskellige naturområder som fouragerings- og 
overvintringsområder, men da feltundersøgelserne blev gennemført 
efter paddernes ynglesæson, er det ikke muligt at udlede, om der findes 
yngleområder for padder i planområdet. For hver enkelt lokalitet blev 
det derfor vurderet, om lokaliteten er potentielt egnet som yngleloka-
litet for padder. En potentiel paddelokalitet er karakteriseret ved at in-
deholde lavvandede områder, der ikke tørrer ud før sommeren, der har 
flade brinker uden tæt rørsump og har lysåben vandflade. 

I planområdets delområde A2 og C1 er der lokaliteter, som er vurde-
ret som potentielle paddelokaliteter, hvor det ikke kan udelukkes, at 
fredede padder omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan yngle. Især 
bilag IV-arterne stor vandsalamander, spidssnudet frø og springfrø er 
relativt almindelige i området omkring Næstved og Rønnede. Planen 
medfører ingen påvirkning af potentielle padelokaliteter, og det vur-
deres på den baggrund, at realisering af lokalplanen ikke vil medføre 
påvirkning af paddearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 

Hasselmus

Hasselmus er registreret ca. 300 m vest for placeringen for det plan-
lagte tårn. Det vurderes på denne baggrund som meget sandsynligt, at 
hasselmus også kan findes i lokalplanområdets skove, og det kan ikke 
udelukkes, at den kan have levesteder inden for planområdet. Hassel-
mus er sjælden og sky og aktiv om natten. Om dagen sover den i små 
reder, som den bygger i buskads. Typiske levesteder for hasselmus er 
løvskov med urter, bærbuske og bregner som undervegetation samt 
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uforstyrrede skovbryn. Undervegetationen er vigtig, for det er her, at 
dyrene finder en stor del af føden.
Forud for etablering af anlæg i skoven skal det præcise område besig-
tiges med henblik på at finde eventuelle levesteder for hasselmus. Hvis 
der findes levested for hasselmus, skal placeringen flyttes, så anlæg af 
udsigtstårnet ikke påvirker levestedet. Hvis der ikke findes levesteder, 
hvor tårnet planlægges placeret, vurderes det, at realisering af lokal-
planen ikke vil medføre en påvirkning af områdets økologiske funktio-
nalitet for hasselmus. 

Markfirben

Markfirben blev eftersøgt i grusgravsområdet i delområde C1 uden, at 
der blev gjort observationer. Det vurderes, at området rummer egnede 
levesteder både i jorddiget langs tilkørselsvejen samt på gamle grus-
bunker i selve området. 

Samlet vurdering

På denne baggrund vurderes det, at lokalplanen kan gennemføres 
samtidig med, at den økologiske funktionalitet for områdets bilag IV–
arter opretholdes, jf. habitatbekendtgørelsens § 10. (BEK nr. 1595 af 
06/12/2018 om udpegning og administration af internationale natur-
beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter). 

Fredede og rødlistede arter

I forbindelse med feltundersøgelserne blev der registreret skov-hullæ-
be på en lokalitet, som består af en renafdrevet juletræsplantage. Skov-
hullæbe er fredet men almindelig i hele Danmark. Området bebygges 
ikke ved realisering af nærværende plan. 
Det kan forventes, at skovmår findes i både Hesede Skov og Denderup 
Vænge. Skovmår er kategoriseret som NT, næsten truet, på den danske 
rødliste. Den lever i store gamle skove, gerne en blanding af nål- og 
løvskov, hvor der er en frodig underskov. Den er sky og opholder sig 
mest oppe i træerne, hvor den jager om natten og bor i hule træer. I 
forbindelse med en detailfase for de planlagte forhold skal der fældes 
så få træer som muligt, og at gamle træer med hulheder skal så vidt 
muligt bevares. Ifølge artsfredningsbekendtgørelsen (BEK nr. 1466 af 
06/12/2018) er det således ikke tilladt at fælde hule træer og træer med 
spættehuller i perioden fra 1. november til 31. august, hvilket også sik-
rer træerne i skovmårens yngleperiode.
Generelt i relation til fældning af træer administrerer artsfrednings-
bekendtgørelsens § 6 desuden, at redetræer for ørne, sort stork og rød 
glente ikke må fældes. Yderligere fastsætter bekendtgørelsen perioder, 
hvor det ikke er lovligt at fælde redetræer for kolonirugende fugle, rov-
fugle og ugler. Miljøstyrelsen er myndighed på sager vedrørende arts-
fredningsbekendtgørelsen. 
Det vurderes ikke, at der inden for planområdet forekommer redetræer 
for ørne, sort stork eller rød glente. Overholdes de angivne tidspunkter 
for fældning af eventuelle forekomster af hule træer, træer med spæt-
tehuller eller træer med kolonirugende fugle, er realisering af planen 
ikke i strid med bestemmelserne i artsfredningsbekendtgørelsen. 



RedegørelseLokalplan 1200-39
Camp Adventure ved Vester Egede

41

Hjortevildt

I skovområdet for Hesede Skov og Denderup Vænge findes en af Dan-
marks største dådyrbestande og store bestande af rådyr og krondyr, 
som opretholdes af Gisselfeld Gods, Sparresholm Gods og Holmegård 
Gods, der har betydelige jagtinteresser i området. Hjortevildt er rela-
tivt sky, og deres adfærd er derfor sårbar overfor forstyrrelse fra men-
neskelig aktivitet. Bestandene i sig selv vurderes ikke at være sårbare, 
idet de opretholdes ved hjælp af avl og jagt. 
Lokalplanens bestemmelser sikrer bl.a., at der kun må opsættes hegn 
omkring dyrefolde, således at der ikke skabes fysiske barrierer for hjor-
tevildts spredning i området. Fortstlig frahegning af nyplantninger kan 
fortsat også opretholdes. 

Fredskov

Halvdelen af lokalplanområdet består af fredskoven Denderup Vænge. 
Fredskovsarealerne består af ældre parceller med bøgeskov, men der-
udover er skoven karakteriseret ved en relativt intensiv drift med blan-
det nåle- og løvskov.  
Fredskove er omfattet af skovloven (LBK nr 122 af 26/01/2017  om 
skove), hvis formål bl.a. er at bevare og værne landets skove og hertil 
forøge skovarealet. For det enkelte fredskovspligtige areal gælder bl.a., 
at arealet skal holdes bevokset med træer, der danner, eller som inden 
for et rimeligt tidsrum vil danne, sluttet skov af højstammede træer. 
På fredskovspligtige arealer må der ikke opføres bygninger, etableres 
anlæg, gennemføres terrænændringer eller anbringes affald, jf. skov-
lovens § 11, stk. 1. Anlæg og terrænændringer, der forudsætter dispen-
sation, er anlæg såsom udsigtstårne, fugletårne, klatretårne, anlæg og 
terrænændringer til ruter, regnvandsbassiner, skulpturer og anden 
kunst samt legepladser. 
I lokalplanområdet er der allerede bygget et udsigtstårn og godkendt 
forløbet af en hævet gangbro gennem fredskoven. Yderligere byggeri 
som toilet og café i byggefeltet i A4 vil kræve en dispensation fra skov-
loven. Udenfor byggefeltet muliggør denne lokalplan ikke yderligere 
byggeri. 
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Skovbyggelinjer

Alle lokalplanens delområder, på nær A4 og B3 med fredskov, er belig-
gende helt eller delvist inden for den 300 m skovbyggelinje omkring 
skovene Hestehave og Denderup Vænge. 
Bebyggelse, som forudsætter landzonetilladelse i medfør af planlovens 
§ 35, forudsætter ikke dispensation efter naturbeskyttelsesloven, jf. § 
17, stk. 2, nr. 5. Ligeledes kræves der ikke dispensation til bebyggelse, 
campingvogne og lign. i landzone, der er omfattet af undtagelserne fra 
kravet om tilladelse efter planlovens § 36, stk. 1, jf. dog § 36, stk. 2, i 
lov om planlægning, herunder det byggeri der gives bonusvirkning for 
i denne lokalplan. 
Skovbyggelinjen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 17 (LBK nr. 
1578 af 08/12/2015 om naturbeskyttelse). Formålet med skovbygge-
linjen er at sikre skovenes værdi som landskabselementer samt opret-
holde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet 
og beskytte skovene mod blæst. Bestemmelsen er udelukkende et for-
bud mod at placere bebyggelse, herunder master. Bestemmelsen om-
fatter ikke bebyggelse inde i skoven, uanset om den er synlig ude fra. 
Kommunen kan gøre undtagelse og meddele dispensation efter natur-
beskyttelseslovens § 65, stk. 2. Kommunen skal høre skovejer, inden 
der træffes afgørelse. 

Lokalplanområdet er beliggende i den nordlige del af et markant, kup-
peret morænelandskab med dødisrelief fra sidste istid, som udgør et 
særligt fremtrædende og overvejerende skovklædt bakkeparti vest for 
Rønnede by på Sydsjælland. Lokalplanområdets varierede landskab er 
beliggende i kote 60-92 m. 
Lokalplanområdet er omfattet af de tidligere nævnte landskabsud-
pegninger, jf. Faxe Kommuneplan 2013. Derudover har kommunen 
gennemført landskabskarakteranalyse, hvor der til de forskellige land-
skabskarakterområder er fastlagt mål og strategiske anbefalinger. Lo-
kalplanområdet er beliggende inden for to landskabskarakterområder, 
som er henholdsvis landskabskarakterområde 4 for Gisselfeld-Bre-
gentved dødis- og herregårdslandskab og landskabskarakterområde 10 
for Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab.
Lokalplanen muliggør forskellige typer af anlæg, som i forskellig grad 
ændrer den lokale og regionale landsskabskarakter og påvirker land-
skabsoplevelsen. 
Hovedparten af de allerede etablerede og planlagte nye anlæg såsom 
gangbro på op til 20 m over terræn og trætopbaner vurderes at med-
føre meget begrænsede og lokale påvirkninger af landskabet, da disse 
anlæg opføres i det bakkede skovlandskab, og således at de kun i meget 
begrænset omfang vil være synlige fra det omgivende landskab. 
Aktivitetstårnet og de tilknyttede anlæg omkranses af beplantning be-
stående af fredskove, levende hegn og bevoksning omkring en sø, hvil-
ket samlet set er med til at begrænse tårnets fremtræden i landskabet. 
Den øverste del af tårnet vil kunne ses over trækronerne. 
Det allerede etablerede uddsigtstår på 45 m i træ og stål udgør lokal-
planområdets højeste element. Tårnet er anlagt på et højt punkt i ter-
rænnet (ca. kote 85 m), hvorfra tårnet er synligt over trækronerne i 
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det bakkede skovlandskab. Tårnets visuelle udformning og placering 
i et skovområde reducerer dets fremtræden, begrænser påvirkningen 
af landskabet. Udsigtstårnets synlighed medfører, at oplevelsen af sko-
vens horisont ændres ved det høje element. Udsigtstårnet bryder som 
enkelt element dog ingen større landskabelige sammenhænge eller 
samspillet mellem natur- og kulturgrundlaget. 
I delområde A1 kan opføres en multihal på op til 14 meter. Hallen vil 
således få en betydentlig størrelse. Dens landskabelige effekt dæmpes 
dels af, at den bygges i tilknytning til de øvrige bygnigner ved Brøde-
bækgård og med samme retning og akitektoniske udtryk som disse. 
Samtidig har den skoven i ryggen og skærmes fra omgivelserne af læ-
hegnet omkring parkeringspladsen. 
I delområde D ændrer landskabet karakter fra landbrugsareal til parke-
ringsplads, som vil ændre oplevelsen af det lokale landskab, der frem-
over, særligt i åbningstiden, vil fremtræde med en teknisk karakter. 
Påvirkningen begrænses af, at lokalplanen fastlægger, at parkerings-
pladsen vil anlagt med permeabel belægning og vil blive omkranset af 
et beplantningsbælte, som vil betyde, at parkeringspladsen efter en år-
række vil være skjult, og beplantningsbæltet vil fremtræde som en del 
af den omgivende markante skovkarakter.

I henhold til § 18 i lov om planlægning fortrænges private byggeservi-
tutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalpla-
nens bestemmelser, ved vedtagelse af lokalplanen. Lokalplanområ-
det er omfattet af en række servitutter, som er gennemgået, og som 
er forenelige med lokalplanens formål og bestemmelser. Det drejer 
sig om såvel rådigheds- som tilstandsservitutter, der bl.a. omhandler 
adgangsbegrænsning til Ny Næstvedvej, forsyningsledninger, råstof-
indvinding, hegnsmure, skelsten, veje, stier, jagtpassageret og grøfter, 
som alle forudsættes opretholdt. Herunder at adgangsbegrænsningen 
jf. tinglyst dokument af den 16. marts 1946 om at tilkørselsmuligheden 
fra Ny Næstvedvej til Brødebækgård, kun må anvendes af landbrugskø-
retøjer og beboere på ny Næstvedvej 39. Servitutter vedrørende forsy-
ningsledninger respekteres, eller ledningerne omlægges i forbindelse 
af planens realisering. 

Adgangen til planområdet som helhed vil blive opretholdt.
Følgende servitut fortrænges af lokalplanen:

Dato-lø-
benr.

Servitut Relation til 
lokalplan

påtalebe-
rettiget

09.06.1977-
6544-27

Dok om over-
sigt mv. mod 
Ny Næstvedvej 
fra vejen ned til 
Brødebækgård

Lokalplanen vil ikke 
give vejadgang og 
oversigtsforholdene 
skal derfor ikke sik-
res.

(Storstrøms 
Amtsråd og) 
Vejdirektoratet
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Inden for vejbyggelinjen kan der ikke opføres ny bebyggelse eller til-
bygning til eksisterende bebyggelse, foretages væsentlige forandrin-
ger i eksisterende bebyggelse, genopføres nedbrændt eller nedrevet 
bebyggelse eller etableres andre anlæg og indretninger af blivende art 
uden vejmyndighedens tilladelse jf. vejlovens § 40 (Lov nr. 1520 af 
27/12/2014). En tilladelse til et midlertidigt anlæg indenfor vejbygge-
linjen, kan betinges af, at der tinglyses en fjernelsesdeklaration. Bygge-
feltet i delområde A1 berøres ikke af nævnte vejbyggeline, og der gives 
med lokalplanen kun mulighed for anlæg inden for vejbyggelinjen af 
midlertidig karakter.
Der er herudover en tre rådighedsservitutter, der bør aflyses, men ikke 
er i strid med lokalplanen:

Dato-lø-
benr.

Servitut Relation til lokalplan

02.03.1933-
914324-27

Dok om færdsel mv. 
ad vej som Gisselfeld 
kloster har ladet an-
lægge over 12a matr. 
1a, Kongsted-Borup 
by, kongsted

Vej ikke længere synlig i mar-
ken jf. luftfoto

20.03.1951-
3043-27

Dok om afståelse af 
areal mod Ny Næst-
vedvej.

Servitutten er ikke længere 
aktuel.

18.10.1996-
14758-27

dok om ekspropria-
tion/foreløbig ekspro-
priation mv. til kana-
lisering og lukning af 
Denderupvej langs Ny 
Næstvedvej.

Servitutten vurderes forment-
lig ikke længere at være rele-
vant, da vejanlæg er udført.

Ny bebyggelse skal tilsluttes områdets forsyningsanlæg og ledninger 
for vand, el og telekommunikation. Kabler og rør i området skal frem-
føres i jorden.

Varmeforsyning

Der er ikke eller planlagt kollektiv varmeforsyning i området.

Kloak og spildevand

Brødebækgård (Ny Næstvedvej 35) med tilhørende bygninger (nr. 37 
og 39) er som nævnt i afsnit 2.6.2 omfattet af ’Tillæg til spildevands-
plan 2012 – 2015, kloakering i det åbne land 3, Ny Næstvedvej 35’. Det 
betyder, at spildevandet fra disse bygninger ledes til Kongsted rense-
anlæg.

Der er tinglyst en vejbyggelinje fra Ny Næstvedvej på 25 m fra vejens 
midte, der således berører delområde A1 og C2:

Dato-
løbenr.

Servitut Relation til 
lokalplan

13.08.1979-
11667-27

Dok om vejbyg-
gelinjer mv. 
langs Ny Næst-
vedvej

Byggelinjer skal re-
spekteres
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De øvrige bygninger i projektområdet er beliggende i opland med krav 
til renseklasse OP (90 % reduktion af organisk stof og fosfor), jf. Faxe 
Kommunes spildevandsplan 2016 - 2021. Det betyder, at spildevandet 
fra bygningerne skal renses til denne renseklasse, hvis der er udledning 
til Suså vandsystemet.
Boligen på Denderupvej 21, har ikke nogen registreret udledning. Der 
skal søges spildevandstilladelse hos kommunen, hvis der skal udledes.

Regnvand

Overfladevand vil blive nedsivet på egen grund. Derudover vil veje og 
p-arealer blive etableret med permeabel belægning – grus, permeable 
belægningssten mv. Nedsivning af regnvand kan kræve tilladelse efter 
miljøbeskyttelseslovens § 19 (LBK nr 1121 af 03/09/2018). Dog vil ned-
sivning af regnvand på p-pladsen ikke kræve § 19 tilladelse.

Vand

Lokalplanområdet skal forsynes med drikkevand fra kollektiv vandfor-
syning fra Rønnede Vandværk. 

Lokalplanens delområde A1, C1, C2 og D er kortlagt som forurenet med 
vidensniveau 1 og vidensniveau 2 efter jordforureningsloven (LBK nr. 
282 af 27/03/2017 om forurenet jord) med lokalitetsid 385-00010. 
Det fremgår af Region Sjællands database, at der ikke er registreret 
forureningskomponenter på arealet, men at det har været anvendt til 
indsamling af affald i perioden 1/1/1976 og 12/31/1985. 
Som en del af forberedelserne til byggeri i byggefeltet i delområde D 
blev der foretaget jordprøver i området, som førte til en større afregi-
strering af noget af det tidligere kortlagte areal. Den kortlagte jordfor-
urening kan ses på nedenstående kort. 
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Kortlægning af jordforurening er en dynamisk proces og opdaterede 
oplysninger kan fås af Region Sjælland. 
Realisering af lokalplanen medfører, at der skal gennemføres begræn-
set terrænregulering og en række anlægsarbejder i området, herunder 
etablering af parkeringspladser og nye bygninger. Hertil kommer ned-
lægning af nye forsyningsledninger (el, vand, spildvand, vand mv.). 
Jordflytning vil ske i henhold til bekendtgørelse nr. 1452 af 07/12/2015 
om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. 
Forinden bygge- og anlægsarbejde inden for de forureningskortlagte 
arealer skal det afklares med kommunen, om det planlagte forhold for-
udsætter en § 8 tilladelse, jf. bekendtgørelse af lov om forurenet jord 
(LBK nr. 282 af 27/03/2017 ).
Ved terrænregulering af lokalplanområdet skal desuden søges om til-
ladelse til eventuel genanvendelse og nyttiggørelse af jord og opgravet 
materiale jf. miljøbeskyttelseslovens bestemmelser (LBK nr. 282 af 
27/03/2017 ). Derudover gælder, at jord generelt håndteres iht. gæl-
dende lovgivning og forskrifter fra kommunen.

Ifølge miljøvurderingsloven (LBK nr. 1225 af 25/10/2018 om miljø-
vurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.) skal der 
foretages en miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væ-
sentlig indvirkning på miljøet.

Det oprindelige kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan 1200-37 fra 
2016 blev vurderet til at være omfattet af lovens § 3, stk. 1, nr. 1, idet 
planerne blev tilvejebragt inden for fysisk planlægning og arealanven-
delse samt fastlagde rammerne for fremtidige anlægsprojekter omfat-
tet af bilag 4, punkt 12e, Forlystelsesparker, og lignende. Det skal her 
bemærkes, at der med kommuneplantillæg blev udlagt et nyt ramme-
område Å-R6 til større fritidsanlæg.
Nærværende kommuneplantillæg nr. 25 og lokalplan 1200-39, at fast-
lægger alene anvendelsen på lokalt niveau inden for et allerede udlagt 
rammeområde Å-R6. Det skal bemærkes, at eneste ændring som følge 
af kommuneplantillæg nr. 25 er, at tillægget åbner mulighed for en 
multihal med en bygningshøjde på op til 14 meter inden for ramme-
området.

• På baggrund af en screening har Faxe Kommune vurderet, at 
der ikke skal gennemføres en ny miljøvurdering af planerne. 
Den oprindelige miljørapporten vurderes at omfatte de min-
dre ændringer, som de nye planer indeholder. De miljøfor-
hold, der tidligere er vurderet er følgende:

• Naturbeskyttelse (herunder Natura 2000-områder, § 3 områ-
der, bygge og beskyttelseslinjer, skov og områder med natur-
værdi)

• Dyre- og planteliv (herunder bilag IV-arter samt fredede og 
rødlistede arter)

• Landskab (herunder landskabsudpegninger og geologiske in-
teresseområder)

• Trafik



RedegørelseLokalplan 1200-39
Camp Adventure ved Vester Egede

47

• Spildevand og overfladevand
• Forurenet jord
• Kulturarv (herunder kirkeomgivelser, fredede fortidsminder 

med fortidsmindebeskyttelseslinje og beskyttede diger)
• Befolkning

Miljørapporten kan ses på Faxe Kommunes hjemmeside.

Sideløbende med planprocessen for den oprindelige lokalplan 1200-
37 fra 2016 har kommunen gennemført en VVM-proces for et projekt, 
som rummede etablering af udsigtstårn, aktivitetstårn, pælebane, par-
keringsplads, gangbroer og publikumsorienterede faciliteter. Projekt-
området for VVM-rapporten er mindre end lokalplanområdet. Projek-
tet var omfattet af VVM-bekendtgørelsens (bekendtgørelse nr. 1832 af 
16. december 2015) om vurdering af visse offentlige og private anlægs 
virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning) Bilag 2, 
punkt 13d) om forlystelsesparker og lign., da kommunen vurderede, at 
projektet kunne have en væsentlig påvirkning af miljøet. Hovedpunk-
terne i VVM-redegørelsen er natur (flora og fauna), landskabelig på-
virkning og trafik.

VVM-redegørelsen og de efterfølgende VVM-tilladelser vurderes at 
omfatte de mindre ændringer, som den nye lokalplan indeholder.
VVM-redegørelsen kan ses på Faxe Kommunes hjemmeside.

Etablering af nye adgange til offentlig vej, udvidelse af eksisterende ad-
gange eller benyttelse af eksisterende adgange til offentlig vej for andre 
ejendomme end de, for hvilken adgangene er anlagt, forudsætter til-
ladelse fra vejmyndigheden, efter Vejlovens § 49 og 50 (Lov nr. 1520 
af 27/12/2014). Vejdirektoratet, som er myndighed for statsvejen har 
givet tilladelse til den ny vejadgang langs Ny Næstvedvej. Øvrige æn-
dringer i anvendelsen af den nye adgangsvej fra Denderupvej vil kræve 
tilladelse fra både Vejdirektoratet, da overkørsler er under 100 meter 
fra statsvejen og fra Faxe Kommune, da kommunen er vejmyndighed 
på Denderupvej. En ændret anvendelse er eksempelvis et højere antal 
besøgende end oplyst i de gældende tilladelser til vejadgangene.
En tilladelse til etablering af en ny vejadgang eller ændring af eksiste-
rende vejadgang til lokalplanområdet kan gøres betinget, jf. vejlovens § 
49, stk. 5 og 6, såfremt det skønnes trafikalt nødvendigt. Vejdirektora-
tet kan således stille vilkår om, at der uden udgift for vejmyndigheden 
skal ske ombygning med midterrabat, kanalisering, lyssignal og lign.
Vejdirektoratets endelige stillingtagen til ændringer af vejadgangen fra 
Ny Næstvedvej til lokalplanområdet forudsætter, at der fremsendes en 
konkret ansøgning herom til Vejdirektoratet.
Det kræver desuden tilladelse fra Vejdirektoratet, hvis der skal opfø-
res bygninger eller anlæg indenfor vejbyggelinjen af Ny Næstvedvej og 
hvis byggefeltet i A1 skal udnyttes til nyt midlertidigt eller permanent 
byggeri.
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Opsætning af flagstænger og reklamer kan være omfattet af naturbe-
skyttelseslovens § 21, hvorfor Vejdirektoratet inden opsætning konkret 
skal vurdere om eksempelvis flagstængerne opfylder lovens undtagel-
sesbestemmelser.

Projektet kræver diverse godkendelser fra Sydsjællands og Lolland-
Falsters Politi. Der skal bl.a. indhentes godkendelse til forlystelserne, jf. 
bekendtgørelse om offentlige forlystelser (BEK nr. 502 af 17/06/2005). 
Derudover skal politiet også godkende anlæggets eventuelle dyrepark 
før ibrugtagning. 

Realisering af visse af lokalplanens aktiviteter forudsætter en ophæ-
velse af landbrugspligten for den del af de landbrugspligtige arealer, 
som er beliggende inden for lokalplanområdet. Landbrugspligten 
kan ophæves på en del af en landbrugsejendom ved erklæring fra en 
praktiserende landinspektør, når arealet inden 5 år skal anvendes til 
eksempelvis fritidsanlæg i landzone, som i en endeligt vedtaget eller 
godkendt lokalplan er udlagt til de nævnte formål, jf. lovens § 6, stk. 1. 
(LBK nr. 27 af 04/01/2017 om landbrugsejendomme)

En del af lokalplanområdet ligger indenfor fredsskov. Opførelse af 
anlæg eller byggeri indenfor dette areal forudsætter Miljøstyrel-
sens dispensation ift. fredsskov  jf. §38 i skovloven (LBK nr. 122 af 
26/01/2017).

Udlejning af overnatningsfaciliteter i besøgsgårdene indenfor planom-
rådet kan kræve tilladelse efter sommerhuslovens bestemmelser.
Ifølge sommerhuslovens § 1, stk. 1 må ejere og brugere af fast ejen-
dom ikke uden tilladelse foretage erhvervsmæssig udlejning til bebo-
else (overnatning) medmindre dette sker til helårsbeboelse. Er ejeren 
eller brugeren et selskab, en forening eller lignende kræves tilladelse 
efter sommerhusloven uanset om udlejen ikke er erhvervsmæssig og 
selv om ejendommen helt eller delvis stilles til rådighed uden vederlag.
Praksis for meddelelse af udlejningstilladelse, hvor dette er påkrævet, 
er restriktiv og meddeles som hovedregel ikke. Efter praksis gives dog 
tilladelse til udlejning i nogle få nærmere afgrænsede tilfælde.
Selvstændig erhvervsvirksomhed, der modtager overnattende gæster 
med mulighed for servering (hotel virksomhed) eller virksomhed med 
uddannelsesmæssigt, kulturelt eller forskningsmæssigt formål skal 
imidlertid ikke have tilladelse til udlejningen. Hvis der i tilknytning til 
virksomheden sker udlejning af huse eller hytter i mere end 5 nætter 
ad gangen, eller areal til campering skal der dog indhentes tilladelse til 
udlejning af disse. Det fremgår af sommerhuslovens § 1, stk. 4. Der kan 
indhentes en udtalelse fra Erhvervsstyrelsen om hvorvidt et konkret 
projekt er omfattet af hotelbegrebet. 
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Realisering af dyreparken med permanente anlæg, hvor levende dyr af 
vilde arter holdes med henblik på udstilling for publikum i mindst syv 
dage om året, og som er ejet af en juridisk eller fysisk person, forudsæt-
ter godkendelse fra Fødevarestyrelsen, jf. bekendtgørelse om zoologi-
ske haver mv. (BEK nr. 1397 af 02/12/2015).
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Lokalplan 1200-39
Camp Adventure ved Vester Egede
Faxe Kommune

I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 287 af den 16. april 
2018) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område: 

§1 Lokalplanens formål
Det er lokalplanens formål:
1.1 at bebyggelse og anlæg indpasses under hensyn til natur- og landskabsværdier i 

det kuperede skov- og landbrugslandskab. 
1.2 at fastlægge områdets øvrige disponering med hensyn til ny vejadgang, parke-

ringsarealer, beplantning, offentlighedens adgang mv. 
1.3 at sikre udlæg af areal til opgradering af Rute 54.

§2 Område, zonestatus og bonusvirkning
2.1  Lokalplanområdet er afgrænset som vist på bilag 1 og omfatter hele eller dele af 

matr.nr. 11a, 12a, 13a, 13p og 14k, Vester Egede By, V. Egede, og matr.nr. 1a  
og 31a, Kongsted-Borup By, Kongsted. 

• Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den xx.xx.xxxx  
udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område.

2.2 Lokalplanområdet opdeles i delområderne A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, C1, C2 og 
D, hvilket fremgår af bilag 2.

2.3  Hele lokalplanområdet er og forbliver i landzone.
2.4  Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser, jf. planlovens § 35, stk. 1, (bo-

nusvirkning) jf. § 15, stk. 4, i bekendtgørelse af lov om planlægning (LBK nr. 
287 af 16/04/2018) til følgende, forudsat at det overholder lokalplanens øvrige 
bestemmelser:

• bebyggelse inden for byggefelter i delområde A1, A3, A4, B1, C1 og D.
• ændret anvendelse af bygninger i delområde A1, B1, B3 og C1 
• ændret anvendelse af ubebyggede arealer til rekreative faciliteter i 

delområde A2, A4, C1 og inden for byggefeltet i delområde A3, 
• parkeringsplads i delområde D 
• eventuelle vandhuller 
• skure jf. bestemmelsen i § 7.20.
• de førnævnte forhold, herunder terrænændringer til disse, som er 

nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. 

• Følgende bestemmelser i denne lokalplan er ikke omfattet af bonus-
virkning, og der skal således søges om landzonetilladelse før etable-
ring: § 8.19 (svævebane fra delområde A4 til A3).

2.5 Såfremt der opstår behov for yderligere bebyggelse, udstykning eller ændret 
brug af areal og bygninger skal der søges om landzonetilladelse efter planlovens 
§ 35, stk. 1, i hvert enkelt tilfælde.

2.6 I henhold til planlovens § 15, stk. 4, fastlægges desuden som betingelse 
for bonusbestemmelsen, at rekreative anlæg i delområde A2, A3 og A4 

Punktopstillet for over-
skuelighedens skyld



52

samt parkeringsplads og bygnign i delområde D og indhegning af dyre-
folde fjernes senest 1 år efter endt anvendelse, og den tidligere tilstand 
reetableres. Hvis fjernelse og reetablering ikke er sket inden for et år, 
kan kommunalbestyresen lade det ske for ejers regning.

§3 Områdets anvendelse
3.1 Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til fritidsanlæg, som skal anvendes 

til oplevelsesområde med rekreative faciliteter såsom udsigtstårn, gangbroer, 
trætopbaner, aktivitetstårn, besøgsgårde, overnatning, kiosker og dyrepark. 

3.2 Delområde A1 må anvendes til publikumsorienterede servicefaciliteter, rekrea-
tive faciliteter og parkeringsplads.

3.3 Delområde A2 må kun anvendes til at opføre en gangbro, et billettårn og tre nye 
trætopbaner. Der må ikke opføres yderligere bygninger og anlæg i delområde 
A2.

3.4 Inden for byggefeltet i delområde A3 må opføres aktivitetstårn med tilhørende 
faciliteter såsom klatretårn og forhindringsbane. Inden for byggefeltet må lige-
ledes opføres mindre funktionelt nødvendige bygninger og fem shelters. Uden 
for byggefeltet i delområde A3 må kun opføres en pælebane og gangbro.

3.5 Delområde A4 må anvendes til opførelse af en gangbro. Inden for byggefeltet 
i delområde A4 må opføres et udsigtstårn, samt mindre bygninger til brug for 
tårnets gæster, såfremt der kan opnås dispensation fra skovloven til disse. Ud-
over gangbro og udsigtstårn må der ikke opføres yderligere bygninger og anlæg.

3.6 Fra udsigtstårnet må etableres en svævebane i form af en wire, som forbindes 
til aktivitetstårnet i delområde A3 via område udenfor lokalplanen.

3.7  Delområde B1 skal anvendes som beboelse, overnatning besøgsgård med 
tilhørende ubebyggede arealer til afgræsning. Besøgsgården kan anvendes til 
undervisningsformål og oplevelse samt opstaldning og servicefaciliteter. 

3.8 Delområde B2 skal anvendes som ubebyggede arealer til afgræsning.  
• Dog kan der opføres læskure jf. § 7.20.

3.9 Delområde B3 skal anvendes til fredskov. Det tidligere savværk kan ombygges 
til andre formål eksempelvis til brug for dyrepark, besøgsgårde og skovdrift.

3.10 Delområde C1 skal anvendes som besøgsgård, overnatning og dyrepark med 
tilhørende ubebyggede arealer til afgræsning. I delområde C1 kan opføres en 
gangbro, hvis principielle placering fremgår af Bilag 2.

3.11 Delområde C2 må anvendes til ny vejadgang og beplantningsbælte, hvis princi-
pielle placering fremgår af Bilag 2 og 3.

3.12 Delområde D skal anvendes til parkeringsplads og udendørs opholdsarealer. 
Inden for byggefeltet kan placeres en bygning til café, hotel, mødelokale eller 
lignende ublikumsfaciliteter. en café.

3.13 Der må maksimalt etableres et samlet kioskareal på maksimalt 250 m2. Disse 
må etableres på besøgsgårdene i delområde B1 og C1, samt opføres inden for 
byggefelterne i delområde A1 og A4.

§4 Udstykning
4.1 Lokalplanområdet kan udstykkes i overensstemmelse med de på bilag 2 viste 

delområder. Det er desuden muligt at sammenlægge flere delområder.

§5 Vej-, sti- og parkeringsforhold
5.1 Der skal etableres ny vejadgang fra Denderupvej til Brødebækgård, hvis forløb 

igennem delområde C2 fremgår af bilag 2 (alle ind- og udkørsler skal godken-
des af Vejdirektoratet).

5.2 Vejadgangen skal udlægges i en bredde af minimum 11 m, hvoraf der skal an-
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lægges en mindst 6 m bred kørebane. 
5.3 Opbygning og linjeføring af en ny vejadgang skal ske i forhold til dimensionsgi-

vende køretøjer.  
• Det vil sige at vejens bæreevne, gradienter og kørekurver skal indrettes 
til destørste køretøjer, som forventes at skulle bruge trafikanlægget.

5.4 Den nye vejadgang skal fjernes i det tilfælde, at der etableres en permanent 
vejadgang til Camp Adventures arealer med en anden placering. 

5.5 Den eksisterende adgang til Ny Næstvedvej 39 skal lukkes, når en ny adgangs-
vej fra Denderupvej er operationel.

5.6 Det er ikke tilladt at etablere nye stier på terræn i forbindelse med Brødebæk-
ken i delområde A2 og A4 samt oveni øvrige beskyttede naturtyper i delområde 
A3 og C1. 

5.7 I forbindelse med etablering af besøgsgårde, dyrepark, overnatning og afgræs-
ningsarealer kan permeable veje og stier anlægges. 

5.8 Udover ovennævnte veje kan der anlægges adgangs- og tilkørselsmulighed for 
redningskøretøjer i alle delområder jf. bygningsreglementets regler herom.

5.9 I delområde D skal der udlægges areal til en parkeringsplads, der kan rumme 
op til 1.200 biler.  
• Parkeringspladsen kan udbygges i moduler i takt med at behovet for 
flere parkeringspladser opstår. 
• Etablerede parkeringspladser skal omkranses af beplantning, jf. §§ 9.5 
og 9.6.  
• Parkeringspladsen kan opdeles af tværgående beplantningsbælter og 
regnbede. 

5.10 Parkeringspladser i delområde A1 og D samt inden for byggefelter i delområde 
B1 og C1 skal anlægges med permeabel belægning, som grus og græsarmering 
eller en kombination af disse belægninger.

5.11 Byggefeltet i delområde A4 skal have vejadgang fra Hestehavevej.

 

§6 Ledningsanlæg
6.1 Alle forsyningsledninger til el, vand, spildevand mv. inden for lokalplanområdet 

skal fremføres nedgravet.
6.2 Overfladevand fra tage, veje, pladser og andre befæstede anlæg skal som ud-

gangspunkt afledes indenfor lokalplanens område fx. ved opsamling til toilet-
skyl, markvanding mv. eller lokal nedsivning.

§7 Bebyggelsens placering og omfang
7.1 Der må ikke opføres eller placeres bygningselementer på skovbunden i delom-

råde A2 og uden for byggefelterne i delområde A4, udover nødvendige funda-
menter mv. til gangbro, billetkontroltårn og udsigtstårn. 

Byggefelter i delområde A1, B1,C1 og D
7.2 Bebyggelsesprocenten er maks. 40 inden for de fastlagte byggefelter i delom-

råde A1, B1 og C1, jf. bilag 2. 
7.3  Ny bebyggelse må kun etableres indenfor de udlagte byggefelter i del o mråde A1, 

B1, C1 og D, jf. bilag 2. De dele af byggefelterne, der ikke anvendes til bebyggel-
se, kan anvendes til henholdsvis mindre parkeringsarealer, udendørs opholds-
arealer og afgræsningsarealer, jf. § 3.00. Uden for byggefeltet i delområde A1 
kan etableres en naturlegeplads. 

7.4 Nye bygninger inden for byggefelterne i delområde A1, B1 og C1 skal opføres i 
tilknytning til nuværende bebyggelsesarealer, hvor de skal placeres, således at 
bygningsmønsteret fremtræder som en sammenhængende traditionel land-
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brugsbebyggelse med længer omkring en gårdsplads.  
• Ved omdannelse og nybyggeri i forbindelse med de eksisterende gårde 
og landejendomme i lokalplanområdet skal den oprindelige gårdsplads  
fastholdes som grundlæggende motiv. Der må etableres solpaneler på 
bygningernes tage.

7.5 Den maksimale bygningshøjde i delområde A1, B1, C1 og D er 10 m over nuvæ-
rende terræn(DVR90), dog 14 meter for en ny multihal i A1. 

7.6 Byggefeltet A1 kan ikke udnyttes før der foreligger en afklaring, i for-
hold til opgraderingen af Rute 54. Anlæg af permanent eller midlertidig 
karakter inden for 200 meter af Ny Næstvedvej, kræver godkendelse 
tilladelse fra Vejdirektoratet.

Byggefeltet i delområde A3
7.7 Inden for byggefeltet i delområde A3 kan placeres rekreative faciliteter såsom 

et aktivitetstårn med klatrevæg, naturforhindringsbane, shelters og en mindre 
bygning til redskaber på maksimalt 50 m2 og en bygning til toiletfaciliteter på 
maksimalt 50 m2. Undtaget heraf er kunstige trætopbaner på pæle og en grus-
vej, der må placeres uden for byggefeltet. Aktivitetstårnets maksimale højde må 
være 30 m fra nuværende terræn (DVR90) med en maksimal diameter på 10 
meter.  
• Byggefeltets øvrige rekreative anlægs maksimale højde må være 10 m 
fra nuværende terræn (DVR90). 

Byggefeltet i delområde A4
7.8 Inden for byggefeltet i delområde A4 kan opføres et udsigtstårn i op til 60 me-

ter over nuværende terræn (DVR90) med en maksimal diameter på 45 meter. 
En eventuel voliere til udsigtstårn skal forankres inden for byggefeltet. Udover 
udsigtstårnet, gangbroen og mindre byggeri til servicering af de besøgende må 
der ikke placeres yderligere anlæg i delområde A4.

Trætopbaner i delområde A2 
7.9 I delområde A2 kan etableres nye trætopbaner. 
7.10 Banerne skal fastgøres til træerne, således at de ikke beskadiges væsentligt, 

og således at deres vækst ikke påvirkes negativt. Efter ophørt brug skal banen  
kunne fjernes, uden at der sker skade på træerne.  

7.11 Der må ikke foretages terrænregulering, jf. § 9.09.  

Gangbro i delområde A2, A3, A4 og C1
7.12 I delområde A 2, A4 og C1 kan der etableres en hævet gangbro med forbindelse 

til udsigtstårn, hvis principielle forløb fremgår af bilag 2. Denne gangbro er 
eneste adgang til udsigtstårnet, og fra udsigtstårn og gangbro etableres ingen 
adgang til omgivende skovområde. Gangbro må opføres på pæle i op til 20 me-
ters højde over nuværende terræn (DVR90) regnet til gangfladen. Gangbroens 
bredde skal være 1,8-4 m. 

7.13 Gangbroen frem til tårnet i delområde A2, A4 og C1 kan udføres med tårne, 
reposer og lign. Tårne, plateauer og lign. skal placeres med minimum 10 m 
afstand til Brødebæks brinker. Tårne, reposer og lign. må maksimalt opføres i 
op til 20 meters højde fra nuværende terræn (DVR90). 

7.14 Gangbroen i delområde A2 og A4 skal anlægges på toppen af Brødebækkens 
brinker, og gangbroens fundament skal placeres uden for vand løbsprofilet og 
væk fra kronekanten. med minimum 3 meters afstand til vandløbets kronekant. 
Ved krydsning af Brødebækken skal pælefundamentet placeres mindst 10 meter 
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fra vandløbets kronekant. 
7.15 Ved placering af gangbro i delområde A2, A4 og C1 skal den nuværende skov-

bevoksning så vidt muligt bevares, herunder særligt ældre, løvfældende træer, 
så der ikke foretages unødig træfældning. Gangbroens fundament skal så vidt 
muligt placeres uden for drypzonen af ældre, løvfældende træer. 

7.16 Gangbroen placeres, så fældning af træer, der er egnede yngle- og rastesteder 
for flagermus og skovmår, undgås.  

7.17 Gangbroen må ikke placeres inden for det udpegede lavbundsareal, beskyttede 
diger og oven i den fredede mølledæmning i delområde A2.    
Gangbro og gangbroens gelænder må ikke placeres nærmere end 10 meter fra 
hulheder i træer.

Svævebane i delområde A3 og A4
7.18 På udsigtstårnet i delområde A4 må monteres en svævebane, der forbindes til 

aktivitetstårnet i delområde A3. Svævebanens principielle forløb fremgår af 
Bilag 3. 

7.19 Svævebanen skal placeres minimum 35 m over terræn på udsigtstårnet, og den 
skal udføres, således at skovbevoksning under svævebanen ikke påvirkes. 

Læskure i delområde B1, B2 og C1
7.20 I delområde B1, B2 og C1 kan der placeres fritliggende, mindre læskure til dyre-

hold.  
• Læskurene må hver især være op til 40 m2. Læskurene skal placeres 
op af og i tilknytning til fredskovsarealer, remiser, levende hegn eller 
nuværende bebyggelsesarealer. Læskure må ikke placeres på beskyttede 
naturtyper.   

Savværk i delområde B3
7.21 Savværket kan ombygges til andet formål relateret til fritidsanlægget og skov-

driften.

Bygning Café i delområde D
7.22 I delområde D kan der inden for byggefeltet placeres en bygning café på op til 

500 m2.

 

§8 Bebyggelsens ydre fremtræden
For alle delområder gælder at:

8.1 Bebyggelse og anlæg  skal indpasses under hensyn til det omgivende landskab. 
De rekreative anlæg vil fortrinsvis opføres i træ og fremtræde i materialets na-
turlige farver. Der må opsættes solcelleanlæg på bygningernes tage.  

Byggefelter i delområde A1, B1 og C1
8.2 Nye bygninger inden for byggefelter i delområde A1, B1 og C1 skal ved byggestil, 

form, materialer og farvevalg fremtræde med en visuel og arkitektonisk sam-
menhæng til de eksisterende bygninger. Dog kan nye bygninger have et nutidigt 
formudtryk. 

8.3 Alle bygningers udvendige facader skal opføres i eller beklædes med ikke-re-
flekterende materialer. 

8.4 Facader og gavle skal fremstå i træ, filtset/pudset murværk, i glatte stålplader, 
i cortestål eller i glas. Op til 10% af den enkelte gavl eller facade må udføres i 
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andre materialer. I dele af facaderne kan placeres glaspartier, der skaber visuel 
sammenhæng mellem udvendige og indvendige aktiviteter.

8.5  Facader skal fremstå med Gisselfeld farver og afdæmpede jordfarver fra jorfar-
veskalaen samt hvid, grå og sort.

8.6 Anlæg til indvinding af solenergi må integreres i tage og facader. Der må kun 
anvendes paneler med lav refleksion. 

Byggefeltet i delområde A3 
8.7 Inden for byggefeltet i delområde A3 skal aktivitetstårnet fremtræde som en 

træ- og stålkonstruktion, hvor siderne kan fremtræde med forskellige beklæd-
ningstyper. 

8.8  Øvrige rekreative faciliteter inden for byggefeltet i delområde A3 skal udføres 
primært i træ.

8.9 Alle anlægs udvendige facader skal opføres i eller beklædes med ikke-reflekte-
rende materialer.

8.10 Anlæggene skal fremstå med afdæmpede jordfarver fra jordfarveskalaen samt 
hvid, grå og sort.

Byggefeltet i delområde A4
8.11 Udsigtstårnet skal udformes som en relativt enkel og åben struktur bestående af 

en bærende træ- eller stålkonstruktion med stålforstærkninger, der forbindes af 
en gangbro, som kan sno sig mod toppen af udsigtstårnet.

8.12 Udsigtstårnets gangbro skal udføres i træ og stål med rækværk langs gangbro-
ens sider og en træbelægning. På rækværket skal opsættes et sikkerhedsnet af 
stål. Langs gangbroen kan der placeres forskellige oplevelses- og læringsele-
menter. 

8.13 Udsigtstårnet skal udføres i ikke-reflekterende materialer, og tårnet skal frem-
stå med træmaterialets naturlige farver eller afdæmpede jordfarver fra jordfar-
veskalaen blandet med hvid, grå og sort.

Trætopbaner i delområde A2 
8.14 De tre trætopbaner og deres tilhørende forhindringer udformes i træ og stål og 

dæmpede farver, således at de nye baner svarer til de nuværende baner.
8.15 De nye trætopbaner indpasses, således at de får en begrænset fremtræden i det 

omgivende skovområde.  

Gangbro i delområde A2, A3, A4 og C1
8.16 Gangbroen i delområde A2, A4 og C1 skal fremtræde som en hævet promenade 

i træ og stål på træpæle med træbrædder som belægning.  
• Gangbroen skal visuelt fremtræde som en let konstruktion.  
• Langs gangbroen skal opsættes rækværk samt sider af sikkerhedsnet 
hvor den er hævet mere end en meter over jorden, der hvor den krydser 
vandløb samt hvor dens omgivelser består af andet end muld, græs og 
tørv – eksempelvis større sten.   
• Boardwalken ensrettes, for at mindske passagesituationer. Der monte-
res skridsikkert underlag på boardwalken på strækninger med væsentlig 
hældning.

8.17 Gangbroen skal udføres i ikke-reflekterende materialer, og gangbroen skal 
fremstå med materialets naturlige farver eller afdæmpede jordfarver fra jord-
farveskalaen samt hvid, grå og sort.

8.18 Langs gangbroen kan der placeres forskellige oplevelses- og læringselementer. 
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Svævebane i delområde A3 og A4
8.19 Svævebanen skal fremtræde som en mat stålwire.

Læskure i delområde B1, B2 og C1
8.20 Læskure til dyrehold i delområde B1, B2 og C1 skal opføres primært i træ.  

Andre materialer kan i begrænset omfang anvendes.
8.21 Læskure skal udføres i ikke-reflekterende materialer, og de skal fremstå med 

materialets naturlige farver eller afdæmpede jordfarver fra jordfarveskalaen 
samt hvid, grå og sort.

Lager i delområde B3
8.22 Ved ombygning af savværket skal dets ydre fremtræden ved form, størrelse, ma-

terialer og farvevalg fremtræde som det nuværende savværk. 

Bygning Café i delområde D
8.23 Bygningens Caféens udvendige facader skal fremstå med metal og træ eller en 

kombination af disse. Taget må beklædes med tagpap eller lignende tagbeklæd-
ning. Hele eller dele af tagfladen kan også udføres med grønt tag med eksem-
pelvis sedummåtter. Alle farver skal være hvid, grå, sort, jordfarver eller Gis-
selfeld Klosters svenskrøde farve. Der må ikke benyttes reflekterende materialer 
udover glas til vinduer. 

8.24 Alternativt kan bygningen cafeen opføres som et telt med sejldug.

§9 Ubebyggede arealer
9.1 Ubebyggede arealer skal overordnet set fremtræde med fredskov og ekstensive 

arealer, hvilket er i overensstemmelse med de hensyn, der skal varetages for 
planområdets landskabs-, natur- og kulturværdier i landzone. 

9.2 Delområde A2, A4 og B3 samt dele af B2 skal fremtræde som fredskov.
9.3 Delområde B2 og C1 samt dele af B1 skal fremtræde som ekstensive afgræs-

ningsarealer ved realisering af besøgsgårde og dyrepark.
9.4 Inden for delområde D og byggefelterne i delområde A1, B1 og C1 kan de ube-

byggede arealer indrettes til udendørs opholdsarealer med publikumsoriente-
rede faciliteter, parkering og afgræsningsarealer til dyrehold.

Beplantningsbælter
9.5 Omkring parkeringspladsen i delområde D skal etableres et beplantningsbælte, 

der anlægges i takt med, at parkeringspladsen etableres. Ved byggefeltet i 
delområde D må være en åbning i beplantningen, som vist på bilag 3, således 
at udsigtsmuligheden fra byggefeltet til landskabet syd for bevares. Beplantnin-
gens udformning skal afklares med Vejdirektoratet i forbindelse med etable-
ring.

9.6 Det nye beplantningsbælte skal etableres på mindst tre rækker og minimum 5 
m bredt. Beplantning skal bestå af egnskarakteristiske, løvfældende træer og 
buske.

Terrænregulering
9.7 Inden for lokalplanområdet kan der generelt terrænreguleres med +/- 0,5 m fra 

nuværende terræn (DVR90) dog jf. § 9.09. Indenfor 3 meter fra vejskel mod Ny 
Næstvedvej kræver dette dog Vejdirektoratets tilladelse.

Indarbejdelse af dispensa-
tion af 3. oktober 2018
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9.8 Inden for byggefelter i delområde A1, A3, B1, C1 og D kan terrænet reguleres 
+/- 1 m fra nuværende terræn (DVR90). 

9.9 Terrænregulering i delområde A2 og A4, herunder Brødebækken og dens brin-
ker, må ikke foretages. Anlæggene skal indpasses i det eksisterende terræn. 

9.10 I delområde B2, B3 og C1 kan etableres vandhuller i naturlige lavninger i land-
skabet, dog ikke i § 3-områder. Vandhullernes brinker skal være flade med en 
hældning på 1:5 og med varierede og let bugtede bredzoner, der er indpasset i 
landskabet. Det opgravede materiale skal fordeles i et tyndt, jævnt lag ud over 
de omkringliggende arealer, dog ikke i § 3-områder, således at det opgravede 
materiale harmonerer med landskabets terræn jf. i øvrigt § 9.08. 

9.11 I delområde C2 kan selve vejanlægget anlægges i +/- 1,5 m fra nuværende ter-
ræn (DVR90).

Indhegning
9.12 Lokalplanområdet må ikke indhegnes som helhed, og veje og stier i fredskovene 

skal fortsat være offentligt tilgængelige. Der kan dog opsættes hegn rundt om 
dyrefolde i forbindelse med besøgsgårde og dyrepark. Derudover må nyplant-
ninger og afgrøder frahegnes. Ligeledes må der også hegnes mod Ny Næstved-
vej, de steder, hvor det eventuelt kræves af trafiksikkerhedsmæssige årsager.

9.13 Indhegning i delområde B1 og B2 skal være sædvanligt hegn til kreaturer, mens 
hegning af delområde C1 afhænger af det konkrete dyrehold og i over ensstem-
melse med gældende standarder for zoologiske haver med eksotisk dyrehold. 

Skiltning, flag og belysning
9.14 I byggefeltet til delområde A1 ved Brødebækgård kan opsættes op til tre flag-

stænger på op til 8,5 meters højde. Flagstængerne skal opsættes i tilknytning til 
de eksisterende bygninger. 

9.15 Inden for byggefelterne i delområde A1, A3, B1 og C1 kan opsættes orienterings-
belysning med belysningsstandere med en maksimal lyskildehøjde på 4 m, og 
som skal være nedadrettet og fokuseret mod bebyggelse, stianlæg eller aktivi-
tetsområde. Der må ikke opsættes yderligere belysning, herunder må udsigts-
tårnet ikke belyses.

§10 Foruds ætninger for ibrugtagning
10.1 Udsigtstårn, aktivitetstårn og gangbro i delområde A1 må ikke tages i brug, før 

ny vejadgang og parkeringsplads er etableret i overensstemmelse med § 5.
10.2 Parkeringsplads må ikke tages i brug, før beplantningsbæltet omkring den an-

lagte del af arealet er etableret i overensstemmelse med § 9.5 og § 9.6.
10.3 Multihallen i delområde A1 må ikke tages i brug før der er sket tilslutning til 

Faxe Spildevand A/S spildevandssystem.

§11 Servitutter
11.1 I henhold til § 18 lov om planlægning fortrænges byggeservitutter og alle andre 

tilstandsservitutter, der er uforenelige med denne lokalplans bestemmelser, ved 
vedtagelse af lokalplanen, hvilket er tilfældet ved nedennævnte servitut:

Dato-løbenr. Servitut

09.06.1977-6544-27 Dok om oversigt mv. mod Ny Næst-
vedvej fra vejen ned til Brødebæk-
gård
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§12 Ophævelse af lokalplan
12.1 Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 1200-37. Med denne lokalplans of-

fentlige bekendtgørelse ophæves lokalplan 1200-37 i sin helhed. 
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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.

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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Således vedtaget af Faxe Byråd forslag til Lokalplan nr. 1200-39  til offentlig 
høring.

Faxe byråd d. 26.03.2019.

René Tuekær    Kirsten Jacobsen

Formand for    Direktør
Plan & Kulturudvalget
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