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Hvidbog med høringssvar til forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplan nr. 200-26.
Forslag til lokalplan 200-26 for Boliger ved Drosselvej i Karise, med tilhørende kommuneplantillæg nr. 22, har været i høring fra den 4. december 2018 til 
den 12. februar 2019. Kommunen har modtaget i alt 18 høringssvar i høringsperioden. Denne hvidbog indeholder alle høringssvar, der er modtaget i 
høringsperioden. Center for Plan & Miljø har redigeret i høringssvarenes opsætning, men ingen budskaber er fjernet eller ændret.

Flere af indsigelserne omhandler samme emner. Center for Plan & Miljø har derfor valgt at besvare en række centrale problemstillinger samlet og blot 
henvise her til i skemaet. Det drejer sig om følgende emner:

1. Rækkefølgen på boligudbygningen i Karise
2. Ændret placering af byggemulighed ved Drosselvej
3. Bebyggelsens art – åben-lav eller dobbelthuse
4. Byggestil – landbytilpasset, fritvalg, andet?
5. Cykelstien langs Drosselvej – placering, udformning, realisering mv.

Rækkefølgen på boligudbygningen i Karise
På Erhvervs- og Kulturudvalgets møde den 27. februar 2017 besluttede udvalget:
”•at de kommende års byudvikling i Karise primært skal ske på arealet vest for Karl Af Rises Vej,
•at der åbnes mulighed for en mindre udstykning på op til 16 boliger nordvest for Drosselvej 41, og at der udarbejdes lokalplan for denne udstykning,
•at yderligere byudvikling, nord for Drosselvej, skal afvente udbygningen af arealet vest for Karl Af Rises Vej,”

Som det fremgår godkendte byrådet allerede 2017, at der udarbejdes lokalplan for et nyt boligområde nord for Drosselvej. Det fremgår ligeledes af 
beslutningen, at byrådet ikke har planer om yderligere byudvikling nord for Drosselvej. 

I kommuneplan 2013 blev der udlagt et areal på 6,5 ha til byudvikling ved Karise Gårde. Der har imidlertid endnu ikke vist sig interesse fra ejer, eller 
private ejendomsudviklere, i at udvikle området. 

Siden kommunesammenlægningen har Faxe Kommune kun undtagelsesvist, opkøbt og byggemodnet arealer til byudvikling. Blandt disse undtag-
elser er det nye erhvervsområde ved sydmotorvejen i Rønnede. Boligudbygning og byggemodning iøvrigt er således hidtil primært sket på privat 
initiativ.

Placering af byggemulighed ved Drosselvej
På Plan & Kulturudvalgets møde den 24. april 2018 godkendte udvalget, at boligudlægget ved Østbanen, nord for Drosselvej, blev flyttet til den nye 
placering mellem Drosselvej 41 og 43. 
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Det væsentligste argument for den oprindelige placeringen ved Østbanen var/er, at der er stor risiko for, at støde på arkæologiske fund på arealet 
mellem Drosselvej 41 og 43, hvilket kan fordyre byggemodningen. Ifølge historiske kort har der ligget flere gårde/ejendomme på strækningen, fra 
Drosselvej 41 til Køgevej, som i dag er væk.

I forhold til trafik og trafiksikkerhed er de to placeringer ligeværdige. Ved placeringen ved Østbanen vil beboerne i det nye boligområde kunne opnå 
en sikker stiforbindelse til skole og fritidstilbud gennem tunellen under banen. For de øvrige bløde trafikanter på Drosselvej vil trafiksikkerheden ikke 
være forbedret.

Med lokalplan 200-26 er der udlagt en cykelsti og stillet krav om, at bygherre skal etablere en cykelsti fra Køgevej til skel mod Drosslevej 41. Ifølge 
byrådets vision fra 2017 er det tanken, at stien på sigt skal videreføres frem til tunnelen under banen. Dermed kan der skabes en sikker stiforbindelse til 
boligområdet vest for banen og til byens skole og fritidstilbud.  Med en placering langs Drosselvej vil stien henvende sig til både det nye og de 
eksisterende boligområder ved Drosselvej.

Bebyggelsens art 
Det er vanskelligt at forudse hvilke boligtyper der er behov for i en by. Tilgengæld kan en ny bygget bolig i Karise frigive en anden bolig i byen. Nogle 
foretrækker en ældre ejendom med sjæl mens andre foretrækker at bygge nyt. Nogle foretrækker at bo til leje mens andre vil eje deres bolig. Sikkert 
er det til gengæld, at vi bliver flere ældre, flere enlige og færre børnefamilier. Det vigtigste er at kommunens byer så vidt muligt tilbyder et varieret 
boligudbud som tilgodeser alle uanset formue, alder og familiestituation.

Med forslag til lokalplan 200-26 er der lagt op til at området udbygges med dobbelthuse. Bygherre er imidlertid åben overfor, at åbne mulighed for at 
området kan udbygges med åben-lav boliger.

Det indstilles: 
 at bestemmelserne §3 og §4 ændres/suppleres så der åbnes mulighed for både dobbelthuse og/eller åben-lav boliger.

Byggestil
Bebyggelsen langs Drosselvej er blandet og ved lokalplanområdet findes således en firelænget gård, fire stråtækte ejendomme, et hus i bedre 
byggeskik samt seks parcelhuse opført fra midten af 1960’erne og frem til i dag. 

Overordnet set er bebyggelsen langs Drosselvej og boligområderne mod syd således præget af åben-lav boligbebyggelse i forskellige stilarter. Et 
fællestræk er dog at alle boliger er opført med sadeltag med facader i blank mur eller puds.

I høringssvarene har bygherre og flere naboer udtrykt ønske om at lokalplanens krav om ensartet byggeri og krav til materialevalg lempes. Center for 
Plan & Miljø vurderer at dette ønske ligge i forlængelse af indstillingen om, at lokalplanen bør åbne mulighed for åben-lav bolig bebyggelse.

Det indstilles: 
 at bestemmelser i §1 og §8, der sikrer ensartet byggeri med hensyn til valg af materialer, farver mv., udgår.
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Figur 1) Skråfotoet giver et indtryk af de forskellige byggestile i området.

Cykelstien langs Drosselvej
Byrådets vision fra februar 2017 indeholder en samlet plan for hvordan der kan skabes sikre stiforbindelser mellem boligområderne omkring Drosselvej 
samt til skole samt fritidsfaciliteterne ved Karise skole. 

Planen omhandler en cykelsti langs Drosselvej til tunnelen under banen. Herfra kan cyklisterne benytte den eksisterende cykelsti langs Junker Stranges 
Alle, eller cykle ad Hemmingsvej, til Karl af Rises Vej. Herfra er visionen at der skal etableres sikre overkørsler ved Hjortens Flugt, Junker Stranges Alle og 
Hemmingsvej til en cykelsti langs Karl Af Rises Vej og videre nord om Nørrebro til ”Tandhjulet”, Karise skole og byens idrætsfaciliteter. 
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Modtaget /
Indsendt af:

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

Dato 07.12.2018
Beboer indenfor 
planområdet.
Drosselvej 43 
4653 Karise

Vi er lige netop blevet gjort opmærksom på, at i det nyeste forslag til 
lokalplanen, er vores hjem opfattet af ny bebyggelse. Vi har intet hørt 
fra udlejer men det ville da forklare, hvorfor han ingen interesse har haft 
i, at udbedre diverse fejl og mangler på hus og indkørsel. Mine piger og 
jeg har boet her siden 1. august 2011, er vi ligegyldige i alt det her? For 
ellers jeg da gerne gøre indsigelse, med den grund, at min familie og 
jeg bor her.
 

Svar sendt til den 10/12-2018.
Det er korrekt, at byrådet i øjeblikket behandler et 
lokalplanforslag for området omkring Drosselvej 43. 
Du kan finde dagsordenpunktet her (punkt 217) 
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/byraad
et-13-12-2018 Planerne er udarbejdet efter ønske 
fra ejeren af området og åbner mulighed for at 
området kan bebygges med op til 11 dobbelthuse. 
Vi forventer at planerne sendes i 8 ugers høring fra 
uge 51 til uge 7. Vi forventer at byrådet skal tage 
endelig stilling til planerne og de fremsendte 
høringssvar på byrådets møder i marts og april.

I forhold til din henvendelse er det korrekt, at 
lokalplanen giver mulighed for at ejendommen 
Drosselvej 43 kan nedrives og erstattes af et 
Dobbelthus,… men det er ikke et krav. Du kan evt. 
kontakte ejeren af Drosselvej 43 og høre om hans 
planer for ejendommen på kort og langt sigt.

Din henvendelse vil indgå i som en indsigelse mod 
planforslagene og vil blive behandlet af byrådet i 
forbindelse med byrådets endelige behandling af 
planerne i på møderne i marts og april.

Dato 19.12.2018
Banedanmark
Vasbygade 10
2450 København SV

Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres 
fremlagte forslag til lokalplan 200-26 med tilhørende 
kommuneplantillæg nr. 22 for "Boliger ved Drosselvej i Karise".
 
Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til 
forslagene. 

Høringssvaret tages til efterretning.

Dato 19.12.2018
Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen har i forbindelse med høring af forslag til kommuneplan-
tillæg nr. 22 for Faxe Kommune følgende bemærkninger, for så vidt 

Det indstilles:
At kommuneplantillægget suppleres med 
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Haraldsgade 53
2100 Købehavn Ø

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

følgende tekst: ”Da planområdet pt. udnyttes til 
konventionelt landbrug er det Faxe Kommunes 
vurdering at planens realisering ikke vil medføre 
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller 
yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der 
fremgår af habitatdirektivets bilag IV.”

Dato 01.01.2019
Nabo
Drosselvej 41
4653 Karise

Jeg har tidligere henvendt mig vedr. udstykningen, og kunne godt 
tænke mig at få en bekræftelse på hvad jeg tidligere er blevet lovet

Er det stadig korrekt at vores ejendom forbliver i landzone, selvom 
udstykningen bliver vedtaget?

Tidligere er jeg også blevet oplyst at bygherre skulle holde 50 m afstand 
til vores matrikel. Er det også stadig korrekt?

Det er alene det område der er omfattet af 
lokalplan 200-26 som overføres til byzone. Jeres 
ejendom forbliver i landzone.

Eventuelle afstandskrav mellem boliger og dyre-
hold regnes typisk fra mødding eller fra områder 
hvor dyrene tager ophold, dvs. stald, foderplads, 
drikketrug, læskur mv. Mindste afstanden mellem 
skel til Drosselvej 41 og skel til de nye boliger bliver 
44 m, hvilket vurderes, at være tilstrækkeligt. 

Dato 02.01.2019
Artikel i Faxenyt.dk
Borger
Drosselvej 37a
4653 Karise

Vision eller mangel derpå

Så er forslaget til en kommende lokalplan for Karise på vej. Center for 
plan og miljø besluttede (27/2 2017), at byudviklingen primært skal ske 
på arealet vest for Karl af Rises vej, og at der åbnes mulighed for en 
mindre udstykning nordvest for Drosselvej 41.

På initiativ Ejeren af området nordvest for Drosselvej, har kommunen 
udarbejdet et forslag til lokalplan for bebyggelse af 22 boliger i 
dobbelthuse. Da lokalplanen også giver mulighed for, at der også gives 
tilladelse til at grunden udstykkes til parceller, syntes undertegnede, at 
dette må være at foretrække.

Kommunalbestyrelsen har åbenbart en forkærlighed for, og give 

Se samlet besvarelse af emnet:
• Bebyggelsens art
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tilladelse til, at plastre alle de små byer i kommunen til med 
dobbelthuse, det er vel også en god forretning, bygherren tjener 
penge, kommunen håber at tjene penge i form af skatter og har ingen 
væsentlige udgifter forbundet hermed endnu, men hvor ser det trist ud 
med disse kolonier af dobbelthuse.

Og ambitionen om at være den attraktive bosætningskommune, som 
vores politikere ønsker sig, indebære også, at der bliver plads, på vores 
institutioner for børn og gamle.

Det kunne være interessant, om at de forskellige politikere kom på 
banen, og kom med deres mening og visioner om Faxe Kommunes 
fremtid.

Dato 16.01.2019
Artikel i Faxenyt.dk
Borgere
Drosselvej 37c
4653 Karise

Åbent brev til politikere om nyt boligområde i Karise

Faxe kommune havde indkaldt til borgermøde i Karise tirsdag den 15. 
januar omkring et nyt boligområder beliggende nord for Drosselvej 
(mellem Drosselvej 41 og Køgevej).

Hvor er det dejligt at se så mange Karise-borgere mødte frem til et 
borgermøde. Flot engagement.

Først tak til Faxe kommune som indkaldte til borgermøde, således at 
vores politikere får mulighed for at få direkte kontakt til de berørte 
borgere i vores lille by Karise.

Borgermødet omhandlede et nyt boligområde nord for Drosselvej, 14 
måske 16 dobbelthuse. Dette er 1 etape på denne mark.

Vores folkevalgte politikere har flere steder peget på, at første prioritet 
som nyt boligområde i Karise skal være vest for Karl af Rises Vej l nord for 
Nørrebro.

Politikerne har alligevel valgt anden prioritet, som ejeren, af marken ved 
Drosselvej, har ønsket at bebygge.

Spørgsmål til Jer politikere:

1) Hvor aktiv er du omkring Jeres første valg til nye boliger vest for Karl af 
Rises Vej?

Se samlet besvarelse af emnerne:
• Rækkefølgen på boligudbygningen i Karise
• Placering af byggemulighed ved Drosselvej
• Bebyggelsens art
• Byggestil 
• Cykelsti langs Drosselvej
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Tilsyneladende er alle jo enige om, at det er det bedste sted at 
udbygge Karise . Det kan jo ikke være økonomien, for den var næsten 
ganske uændret da, l vedtog prioriteringen.

2) Hvordan stiller du dig til placeringen af nyt boligområde nord for 
Drosselvej?

3) Rigtig mange steder i Hvidbogen nævnes boliger af varierende 
karakter svarende til de omliggende boliger. Altså har borgerne udtrykt 
ønske om dette. 

l Faxe kommuneplan 2013 står der bl.a.: ”... nyt tilpasset byggeri til 
styrkelse af områdets særkende …".

Hvordan stiller du dig til, at der nu er tale om dobbelthuse, som der ikke 
er nogen af i området? Ønsker du at fravælge et udtalt borgerønske 
om varierende boligtyper?

4) Ved placeringen af nybyggeriet nord for Drossel vej, etableres der 
cykelsti langs Drosselvej.

 Hvordan kan du medvirke til, at en lidt 'komisk' cykelsti bliver etableret 
på et par hundrede meter (langs nybyggeriet) som i begge ender ingen 
forbindelse har!?

Dato 20.01.2019
Borger
Sneppevej 1
4653 Karise

Det virker irrationelt, at kommunen i lokalplanens pkt. 5.16 pålægger 
bygherre at udføre et 6 meter bredt areal langs Drosselvej beskrevet ....

Der skal udlægges et minimum 6 meter bredt areal til en cykelsti eller 
fællessti langs Drosselvej, i princippet som vist på kortbilag 3. Stien skal 
anlægges i en bredde af minimum 3 meter i asfalt eller belægningssten.

... når der der ikke foreligger en egentlig samlet plan hos kommunen 
eller borgerorganisationer for sådanne stier i hele Karise by. 

Det betyder reelt, at der pålægges udført et anlægsprojekt der 
formodentlig vil fremstå uden sammenhæng med alle øvrige vej og 
stiforløb i Karise i mange år fremover, måske for altid. Herunder 
bortfalder således også eventuel argumentation for, at anlægsprojektet 
med lokalplanen “fremtidssikres” med den anførte cykelsti / fællessti. Da 

Se samlet besvarelse af emnet:
• Cykelsti langs Drosselvej 
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lokalplanen ikke er en del af en overordnet plan.

Jeg vil hermed anbefale, at formuleringen i 5.16 helt bortfalder eller 
ændres til, at der skal anlægges et fortov i standard bredde på stedet. 
Og at kommunen i samarbejde med borgerorganisationerne i Karise 
påbegynder en realistisk overordnet trafikplanlægning som bl.a. 
rummer et sammenhængende cykel- og gangsti system for Karise by til 
brug for fremtidige lokalplaner og i samspil med de nuværende.

Dato 21.01.2019
Artikel i Faxenyt.dk
Borger
Drosselvej 37a
4653 Karise

Indsigelse mod boligområde i Karise

Undertegnede vil hermed komme med ændringsforslag /indsigelser 
mod planlægning af boligområdet ved Drosselvej og i Karise

Ændringsforslaget er at man respektere de ideer og forslag der kom 
frem, fremsat af borgerne i Karise, i efteråret 2017, hvor man ønskede, at 
arealet vest for Karl Af Rises Vej bliver udviklet først, og at Center for Plan 
og Miljøs vision om at de kommende års byudvikling skal ske på arealet 
vest for Karl Af Rises vej, og at man afventer udbygningen nord for 
Drosselvej, til arealet er bebygget, ligeledes respekteres.

Indsigelse mod at man vil påbegynde at bygge et boligområde øst for 
Karise, når borgene i Karise har udtrykt ønske om at man ønsker det 
modsatte, bygge i vest.

At man ikke påbegynder opførelse af dobbelthuse på de, i lokalplanes 
oplyste grundarealer. Hvis man vil have nye familier til, skal der satses på 
en plans huse og ikke dobbelthuse, og kommunen, må bruge de 
penge, der skal til for at byggemodne.

Hvis man har ambitioner om at gøre Karise til en del af en attraktiv 
bosætningskommune forudsætter det, at man også har de institutioner 
der skal til, bygning af nye vuggestuer-børnehave, og et nyt pleje-
center, det burde være med i den nye lokalplan for Karise.

Se samlet besvarelse af emnerne:
• Rækkefølgen på boligudbygningen i Karise
• Bebyggelsens art

Dato 30.01.2019
Artikel i Faxenyt.dk
Borgere
Drosselvej 37c
4653 Karise 

Vi ønsker ikke flere dobbelthuse i Karise

Vi ønsker ikke flere dobbelthuse i Karise. Vi ønsker derimod at bevare 
byens særkende med parcelhus bebyggelse som den lille stationsby 
med fine forbindelser til Køge og videre til København.
Faxe kommune lokalplan 200-26 er til høring. Denne indeholder forslag 

Se samlet besvarelse af emnerne:
• Rækkefølgen på boligudbygningen i Karise
• Placering af byggemulighed ved Drosselvej
• Bebyggelsens art
• Byggestil 
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om dobbelthuse nord for Drosselvej – som etape 1, 2 og 3.
En privat bygherre vil gerne bygge dobbelthuse. 
Men blot fordi en privat bygherre byder sig til, skal man ikke tage imod 
det med kyshånd, når dobbelthuse ikke passer til byens særkende, som 
er parcelhuse.
l Udviklingsstrategi for Karise 2016 står der bl.a. at Karise byområde er 
repræsenteret med en overvægt af 40 - 49 årige og en 
underrepræsentation af 20 - 39 årige.
Karise har brug for at tiltrække nye borgere i alderen 20 - 39 år dvs. 
børnefamilier, der hovedsageligt ønsker at bygge eget hus, som de selv 
kan præge.
Børnefamilier bliver ikke tiltrukket af dobbelthuse, hvor kvadratmeterne 
er små.
Det nærliggende område er landsbyidyl i form af bondehuse med 
bindingsværk og en gård med hestefold. Hertil passer dobbelthuse slet - 
slet ikke!
Faxe Kommune skal holde sig til som tidligere udmeldt at bygge vest for 
Kari Af Rises Vej.
Og leve op til sit eget udsagn i Faxe Kommuneplan 2013:
” ... Hidtil har boligbygningen været den planlægningsmæssige 
hovedopgave i Karise. Imidlertid vil byrådet gerne indgå i en 
borgerrettet dialog om en fornyelse af den bevarende lokalplan for 
bymidten, og i den sammenhæng se på en samlet 
områdefornyelsesindsats med henblik på forskønnelse, byomdannelse 
og nyt tilpasset byggeri til styrkelse af byens hovedstrøg og særkende 
…”
Det sidste ser vi Kariseborgere frem til.

Dato 31.01.2019
Borgere
Drosselvej 37a
og
Borgere
Drosselvej 37c
4653 Karise 

Vedrørende: Kommuneplantillæg nr. 22, boligområde ved Drosselvej i 
Karise Lokalplan 200-26.
Indsigelse og ændringsforslag.

Det forslag til lokalplan, som er til høring, lever ikke op til kommunens 
eget udsagn, visioner og egne ambitioner om at være en attraktiv 
bosætningskommune.
Dette vil vi redegøre for med følgende indsigelser og ændringsforslag.

Hvad vil kommunen ?

Se samlet besvarelse af emnerne:
• Rækkefølgen på boligudbygningen i Karise
• Placering af byggemulighed ved Drosselvej
• Bebyggelsens art
• Byggestil 
• Cykelsti langs Drosselvej
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Citat fra Udkast til Politisk behandling:
side 7 "Faxe kommune ønsker at sikre et bredt og attraktivt boligudbud 
for at understøtte ambitionen om at være en attraktiv 
bosætningskommune ... "
side 9 " ... at de kommende års byggeudvikling i Karise primært skal ske 
på arealet vest for Karl af Rises Vej ... "
Prioritet 1. Nyt byggeri starter vest for Karl af Rises Vej l nord for Nørrebro 
med etaper: 1 + 2 + 3.
Når ovenstående etaper: 1 + 2 + 3 af nybyggeriet er fuldført, går man til 
prioritet 2.
Prioritet 2. Byggeri på mark nord for Drosselvej.

Citat fra Kommuneplan 2013:
side 117 "... Der er fortsat spor af det charmerende særpræg og 
muligheder for at genfinde "den lille stationsby" som et attraktivt sted for 
nye tilflyttere. Forbedringerne af de kollektive trafikforbindelser og 
nedsatte rejsetider til hele hovedstadsregionen kan rumme et stort 
potentiale ...
. . . Karise tilbyder sig med drømmen om boligen i den lille by på landet- 
til de, der arbejder i den store by ..."

Citat fra Udviklingsstrategi for Karise 2016:
Side 8, Borgerne: "2187 indbyggere i Karise byområde (2016).
Alle aldersgrupper er repræsenteret med en overvægt af 40-49 årige 
og underrepræsentation af 20- 39 årige ... "

De 20 - 39 årige er sædvanligvis børnefamilier.

En attraktiv bosætningskommune.
For at kunne tiltrække børnefamilier, mener vi det er vigtigt, at der er 
byggemodnede grunde ledige.
Børnefamilier foretrækker i dag hovedsagelig at bygge eget hus - egen 
indretning l medbygger etc.
Børnefamilier bidrager med skat til kommunen.
Børnefamilier kan bidrage til, at de lokale forretninger vedbliver at 
bestå, og skabe lokal handel.
Børnefamilier bidrager til at små lokale håndværkere opstår og består.
Derfor er vi imod opførsel af dobbelthuse, som ikke tiltrækker 
børnefamilier.
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Citat fra Faxe kommuneplan 2013:
side 117 " ... Den Planlagte udvikling
Hidtil har boligbygningen været den planlægningsmæssige hovedop-
gave i Karise. Imidlertid vil byrådet gerne indgå i en borgerrettet dialog 
om en fornyelse af den bevarende lokalplan for bymidten, og i den 
sammenhæng se på en samlet områdefornyelsesindsats med henblik 
på forskønnelse, byomdannelse og nyt, tilpasset byggeri til styrkelse af 
byens hovedstrøg og særkende ... "
side 118 " ... Desuden er der udlagt ca. 603 ha til boligformål nord for 
Skolegade l Nørrebro: på den vestlige side af Karl af Rises Vej ... "

Vi har med glæde noteret os, at Faxe kommune flere steder skriver og 
giver udtryk for at nyt tilpasset byggeri skal styrke områdets særkende.

Vi ønsker at al nyt byggeri indpasses i det nærliggende områdes 
særkende nemlig parcelhus bebyggelse med en varieret karakter.
Som f.eks.: Nørrebro, Skolegade, Drosselvej, Jagtvej og Sneppevej.

Det nærliggende område til det påtænkte byggeri er landsby udformet 
med bondehuse med bindingsværk og en gård med hestefold.
Hertil passer dobbelthuse slet ikke!

Citat fra Hvidbog (september / oktober 2016):

Vedrørende området vest for Karl af Rises Vej.
side 1 " Ad A) Faxe kommune er enig i at arealet ligger attraktivt i 
forhold til skole, station og indkøb. En byudvikling af arealet kan samtidig 
skabe sikre skoleveje over arealet for både eksisterende og kommende 
boligområder i den nordlige del af Karise."

Det indstilles:
• At de kommende års byudvikling i Karise primært skal ske på arealet 
vest for Karl af Rises Vej."

Vedrørende området nord for Drosselvej.
side 2 "Ad C) Det eksisterende stinet til Karise skole er ikke optimalt. 
Langt de fleste skolebørn skal på kortere eller længere strækninger 
cykle på 2-1 vej, side om side med biler og tungtrafik.
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Et større byudviklingsområde nord for Drosselvej vil generere mere trafik i 
Karise, men løser ikke umiddelbart problemet med de bløde trafikanter.

Center for Plan og Miljø anbefaler derfor, at de komme års byudvikling 
primært bør ske på arealet vest for Karl af Rises Vej ... "

side 3 " ... 5) At ny bebyggelse skal være af varierende karakter 
svarende til de nærliggende boligområder ... "
Forslaget til nybyggeri nord for Drosselvej med 3 etaper er alle 
indeholdende dobbelthuse (etape 1 + 2 + 3).

l en bosætnings by skal man sørge for, at der bl.a. er følgende:
 Lokale vuggestuer
 Lokale børnehaver
 Lokale SFO l fritidshjem
 Lokal skole
 Lokal ungdomsklub
 Lokalt plejehjem

Dette er set i lyset af, at der for nylig er kommet 10 % flere borgere til 
Karise i Permatopia. Derfor bør ovenstående allerede nu indtænkes i 
lokalplansforslaget.

Som tidligere nævnt bør stisystemer forbindes til eksisterende cykel- og 
gangstier og derfor indtænkes i alle planer fremover.

Citat fra Hvidbog:
side 2 " ... Ad. 2. At det allerede nu indtænkes sti system, der i det 
område kan forbindes med de eksisterende stier i Karise.
Faxe Kommuneplan 2013 " ... der skal planlægges for etablering af et 
overordnet sæt af sikre og trygge forbindelser for de lette trafikanter." ... 
"
Vedrørende cykelstier.
Vi forstod på Borgermødet i Karise den 15/1 2019, at Faxe kommune har 
besluttet, at der fremover ved nybyggeri altid skal indtænkes en cykelsti.
Tanken er tiltalende, men hvad gavner en cykelsti, som er uden 
fortsættelse i begge ender? Man ser det for sig: Nybyggerier rundt om i 
Faxe kommune med små ufuldendte cykelstier!
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Slutteligt kan vi stille os spørgsmålet.
Ønsker vi en attraktiv aktiv by ? eller en soveby ?

Er byrådet på vej til at gøre Karise til en soveby ved at tage imod tilbud 
om opførsel af dobbelthuse fra en privat bygherre ?

Citat fra Udviklingsstrategien for Karise 2016:
side 9 " ... I dag består boligmassen primært af parcelhuse ... ".

Vi ønsker en attraktiv, aktiv by som børnefamilierne gerne vil flytte til. Og 
som tidligere nævnt ønsker børnefamilier at bygge parcelhuse, som 
yderligere vil medføre, at byens særkende bevares.

Dato 06.02.2019
Naboer
Drosselvej 41
4653 Karise

Vedr. nyt boligområde nord for Drosselvej, Karise

Vi mener man bør starte med at udstykke/bebygge arealet vest for Karl 
af Rises vej, som borgerne har ønsket.

Hvis der skal udstykkes på Drosselvej, mener vi at det bør gøres efter den 
oprindelige vision. Dvs. stykket umiddelbart øst for jernbanen, da det 
ligger bedre i forhold til stisystemer m.m.

Se samlet besvarelse af emnerne:
• Rækkefølgen på boligudbygningen i Karise
• Placering af byggemulighed ved Drosselvej

Dato 06.02.2019
Borger
Drosselvej 3
4653 Karise 

Undertegnede fremsender herved forslag og bemærkninger til 
fremlagte lokalplan.

Pct. 1 : Vedhæftede kort "07 foto" angiver området omkring år 1800. - 
Som det fremgår af kortet, lå Landsbyen Gammel Karise på dette sted. I 
år 1804 brændte 6 gårde og et antal huse om samt Kongelig 
prævilligere "Karise kro" ved en storbrand.:
Vil det blive pålagt udstykkeren, at hele området bliver undersøgt for 
evt. efterladenskaber samt fortidsminder m.v. ?

Pct. 2; Kommunen har pålagt udstykkeren at reservere og etablere 
gang / cykelsti langs nordlig side af Drosselvej fra Køgevej
Vedhæftet "Cykelsti Karise - Hårlev -+ Hellested" samt "Tryggevælde 
med gammel landevej" som angiver tidligere fremsat forslag om 
etablering af dobbelt cykelsti.
Jeg vil derfor foreslå, at udstykkeren også bliver pålagt og reserveret og 

Ad 1) Spørgsmålet om arkæologiske undersøgelser 
inden anlægsarbejdet er alene et forhold mellem 
bygherre og det arkæologiske museum. Det anbe-
fales at bygherre så tidligt som muligt inddrager 
Museum Sydøstdanmark i planlægningen af 
anlægsarbejdet.

Ad 2) Stien vil kunne realiseres via vejloven. Der er 
pt. ikke taget stilling til etablering af en offentlig sti 
på strækningen. 
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tilpasser udstykningen, så cykelstien kan etableres i fortsættelse af 
"Gammel Landevej" Køgevej ved Drosselvej, idet den foreslåede 
dobbelt. cykelsti skal udgå fra "Bump" overgang før Karise bæk og 
rastepladsen og følge den vestlige side af Køgevej - videre ind på 
gammel Landevej ved Tryggevælde og tilsluttes cykelsti i Stevns 
kommune ved Lille Lindevej. / kommunegrænsen,

Pct. 3: Vedhæftet "Karise udbygning 1990" vedhæftes til orientering.
Karise den 6. februar 2019

Ad 3) Fire kortbilag der var vedhæftet 
høringssvaret er indsat bagerst i hvidbogen.

Dato 07.02.2019
Nabo
Drosselvej 104
4653 Karise

1) Efter borgermøde på Leopold Karise om lokalplan 200-26 ,kunne jeg 
godt tænke mig at den ønskede Cykelsti langs drosselvej blev flyttet om 
på nordsiden af etape 1 af udstykningen Så den også ville kunne bruges 
af beboer hvis der blive en etape 2 og 3. Den skulle så løbe på 
nordsiden af hestefolden på Drosselvej NR 43 og komme ud på stien der 
går under jernbanen.

Denne gang/cykelsti kunne på sigt føres ud til Køge vej så den på en 
måde kunne betjene gående fra ådalen .

Jeg syntes at det er godt med noget mere byggeri i Karise og at det er 
en bygherre der laver det så vi ikke får nogle grunde som så står tomme 
i flere år som vi har set andre steder i byen

2) Man kunne skille grundene over for sneppevej så man kunne komme 
ind til stien på den måde

Jo mere byggeri vi får, jo stører chance er der for at forretninger og 
skole overlever som er byens omdrejningspunkt.

PS Har haft kontakt med Rene Tuekær så han kender til mit forslag.

Ad 1) Se samlet besvarelse af emnerne:
• Rækkefølgen på boligudbygningen i Karise
• Placering af byggemulighed ved Drosselvej
• Cykelsti langs Drosselvej 

Ad 2) God ide

Det indstilles:
at der udlægges areal på kortbilag 3 til en 
rekreativ sti mellem boligområdet og 
Drosselvej/Køgevej

Dato 07.02.2019
Karise Dialogforum
Drosselvej 64, 
4653 Karise

Karise Dialogforum mener, at der i planen skal tages højde for følgende:

1) Varietet i bebyggelsen á la Sneppevej, dvs. både parcelhuse og 
dobbelthuse. Der er kun få grunde i Karise, derfor bør begge muligheder 
være til stede.

Ad 1, 2, 4, 5 og 6) Se samlet besvarelse af 
emnerne:
• Rækkefølgen på boligudbygningen i Karise
• Placering af byggemulighed ved Drosselvej
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2) Godt at der er sat nogle retningslinjer op om materialevalg mv, da 
det giver en roligere bebyggelse i forhold til de omkringliggende huse, 
hvoraf flere er bindingsværkshuse fra gl. Karise.

3) Man skal kunne tåle dyrehold, da Engholm/hestene er et aktiv for 
området, som der bør tages hensyn til og gives god plads til. Det har en 
rekreativ virkning for beboerne.

4) Sikker vej for bløde trafikanter dvs. stier knyttes til nuværende system 
ved tunnel. Det vil også tilgodese bebyggelsen på Sneppevej.
I det tidligere høringssvar i 2016 skrev vi bl.a. følgende: At der indtænkes 
stisystem fra Køgevej - hvor der på modsatte side af Køgevej også er en 
sti / lille vej til Stevns å.

5) Det er stadig vores holdning at Karise vest (ved Karl af Risesvej) bør 
være det næste sted der bygges, selvom Faxe kommune efterhånden 
har opbygget et princip om ikke at udbyde grunde - det burde man 
måske bryde igen således, at der også blev set på, hvor det er mest 
hensigtsmæssigt at byudviklingen sker.

6) Som vi tidligere har skrevet ligger det mest bynært – tæt på 
daginstitution, skole/SFO/klub og hal. Det opfylder megen af den dialog 
vi har haft om stiforbindelser samt nærhed til station og grønne områder 
som også er et godt salgsargument til tilflyttere – og det giver mest 
sammenhæng i det samlede bybillede.

I Udviklingsstrategi 2016 for Karise er der bl.a. fokus på grønne områder, 
gode stiforbindelser, by og natur tæt på hinanden, hvilket vi med 
ovenstående forslag har taget højde for.

Når alt dette er skrevet må vi dog også tage hatten af for, at der er 
nogen der vil påtage sig opgaven og medvirke til at udvikle byen.

• Bebyggelsens art
• Byggestil 
• Cykelsti langs Drosselvej

Ad 3) Se tidligere svar om dyrehold på Drosselvej 
41

Dato 08.02.2019
Naboer
Drosselvej 108
4653 Karise

Faxe Kommune har udarbejdet et forslag til lokalplan for området på 
Drosselvej lige over for ejendommen, som vi er bosiddende i.
Forslaget betyder, at der skal bygges rækkehuse mv i dette område. Og 
vi er selvfølgelige kede af at den sammenhæng, vi oplever mellem at 
bo i et boligområde med ældre huse og udsigt til marker og enge bliver 
ødelagt, såfremt Faxe Kommune beslutter at ændre området fra 

Se samlet besvarelse af emnerne:
• Rækkefølgen på boligudbygningen i Karise
• Placering af byggemulighed ved Drosselvej
• Bebyggelsens art
• Byggestil 
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landzone til byzone og tillade det foreslåede byggeri.

Vi er totalt uforstående overfor at politikerne i Faxe Kommune måske 
vurderer, at det er hensigtsmæssigt og ikke vil påvirke kulturmiljøet at 
klaske 22 dobbelthuse op på Karises gamle hovedgade med op til flere 
huse fra 1700-tallet f.eks. den gamle skole (Drosselvej 112), den gamle 
smedje for enden af Drosselvej og andre ældre huse og gårde. 
Desuden virker det malplaceret at etablere en stamvej, som man ikke 
kan integrere udstykningens planlagte stamvej på i alt 12m med vej og 
cykelsti forbi gården på Drosselvej 41.

Vi undrer os ligeledes over, hvilke beslutningstagere i kommunen, der 
skal tegne den fremtidige struktur og udseende på Karise By. Er det de 
folkevalgte kommunalpolitikere, som mener at kunne se en helhed i 
byens udvikling og en sammenhæng for byens liv både nu og i 
fremtiden? Eller bliver det tilfældige entreprenører, som har en 
forretningsmæssig interesse i at udfærdige lokalplaner, hvor vi oplever 
pengene kommer før en sammenhængende byudvikling?

Den tidligere lokalplan for udbygning af området vest for Karl af Rises vej 
indeholder efter vores opfattelse en langt mere hensigtsmæssig 
byudvikling for hele byen og skaber en bymæssige sammenhæng. I 
øvrigt vil vi anbefale at det er mest hensigtsmæssigt på den lange bane 
at starte en evt. udstykning nordvest for Drosselvej 41 som først planlagt. 
Denne vil passe ind i langt højere grad i eksisterende byggeri med veje 
og stisystem under jernbanetunnel og sti gennem den gamle 
Drosselvejsudstykning til legepladsen.

Vi vil derfor foreslå, at forslag til lokalplan nr. 200-26 droppes, og at 
kommunalbestyrelsen genoptager debatten med borgerne i Karise om 
en kommende udbygning af byen, så udbygningen i høj grad vil 
afspejle de nuværende borgeres visioner for byens udvikling.

Dato 08.02.2019
Borger
Drosselvej 21 
4653 Karise

Efter orientering på borgermøde d. 15.1.2019 har jeg følgende 
kommentarer til lokalplan 200-26.

Der blev på udvalgsmødet i d. 27.2.17 besluttet at de kommende års 
byudvikling i Karise primært skal ske på arealet vest for Karl af Rises Vej, 
dog med undtagelse af en mindre udstykning på op til 16 boliger 

Se samlet besvarelse af emnerne:
• Rækkefølgen på boligudbygningen i Karise
• Placering af byggemulighed ved Drosselvej
• Bebyggelsens art
• Byggestil 
• Cykelsti langs Drosselvej
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nordvest for Drosselvej 41. Dette areal er nu flyttet til øst for Drosselvej 41 
og ændret med yderligere 6 boliger, i form af 11 dobbelthuse.

Det er min overordnede holdning, at byudviklingen i Karise primært skal 
ske på arealet vest for Karl af Risesvej. På borgermødet kom det til at 
fremstå, at fordi en privat bygherre ønsker at bygge på noget af sin jord, 
og selv ønsker at bygge dobbelthuse på den nye udstykning, så havde 
man fra administrationens side ”kun” et ønske om at støtte op om dette. 
Jeg håber, at den politiske behandling af dette spørgsmål, vil være 
mere nuanceret og sætte ønsket om udbygning af Karise by ind i en 
større overordnet sammenhæng.

Jeg mener, at opførelsen af 11 dobbelthuse vil give et alt for ensartet, 
stereotypt og bastant område i en del af Karise, som er præget af yngre 
og ældre opførte huse, som primært er forskellige, og som giver 
området et mangfoldigt præg. 

Samtidig er Drosselvej en meget smal vej som også er uden fortov. Dette 
betyder, at det er vanskeligt for biler at passere hinanden hvis der 
samtidig er gående eller cyklister på vejen. 

Det er især i vinterperioden svært at se (de mange) hundeluftere uden 
reflekser der går i vejkanten, da gadelygterne ikke lyser godt nok op, 
men står så langt fra hinanden, at der fremkommer mørke områder i 
vejsiden. Drosselvej kan derfor ikke ”bære” mere trafik end der allerede 
er.

Hvis det alligevel bliver besluttet at udstykke området øst for Drosselvej 
41, og hvis det bliver besluttet, at bygherren skal sørge for at der er en 
cykelsti, er det min holdning, at Faxe kommune samtidig skal forpligte sig 
til at forlænge denne cykelsti, så der kommer til at være cykelsti fra 
Køgevejen og frem til den lille del af Drosselvej, der fører ned til 
tunnellen.

Dato 11.02.2019
GF. Præstebjerg
Drosselvej 64, 
4653 Karise

Vi mener stadig, at området vest for Karl af Risesvej bør være stedet for 
nye boliger. Det ligger mest centralt, tæt på daginstitution/skole/SFO, 
hal og togstation, hvilket har betydning for tilflyttere. Her kan etableres 
stisystem fra Karl af Risesvej, som vil give en god og tryg forbindelse for 
skolebørn /bløde trafikanter til skole/SFO og skov samtidig med, at det 

Se samlet besvarelse af emnerne:
• Rækkefølgen på boligudbygningen i Karise
• Placering af byggemulighed ved Drosselvej
• Bebyggelsens art
• Byggestil 
• Cykelsti langs Drosselvej



21

giver en bedre sammenhæng af byen.

• Ved eventuel bygning af boliger nord for Drosselvej vil vi foretrække 
den første plan (fra 2016), som lå tættere på tunnel/stisystemer og 
derfor vil sikre de bløde trafikanter trafikmæssigt, hvilket især 
børnefamilier lægger stor vægt på. Hvis den nu foreslåede plan 
etableres, skal det være med samme sikkerhed for de bløde trafikanter.

• Der bør tages hensyn til, at Engholm med heste får den nødvendige 
plads omkring sig, så det kan bevare sin funktion, da det er et rekreativt 
aktiv i vores område.

• Vi mener, at bebyggelsen bør være varieret med en ligelig fordeling 
af enfamiliehuse og dobbelthuse, således at der tiltrækkes en bredere 
aldersspredning. Det er velkendt, at dobbelthuse primært købes af 
seniorer.

• Det er godt, at der er retningslinjer for materialevalg mv, så evt. 
bebyggelse fremstår harmonisk.

• Vedr. det trafikmæssige vil vi bede om at trafikanalysen, som 
foreligger, bliver offentliggjort. Vi har indimellem nogle vanskeligheder 
ved større biler/lastbilers ud/indkørsel ved Drosselvej / Bredgade og for 
os er det derfor vigtigt, at Drosselvej bevares som indfaldsvej til Karise by 
med kørsel i begge retninger (evt. som 2-1 vej) og at bløde trafikanter 
sikres.

Center for Plan & Miljø har ikke kendskab til, nyere 
trafikanalyser for Karise. Tilgengæld findes der 
trafikmålinger for de fleste veje som udgør Karise.

En trafikmåling fra Drosselvej fra 2014, som viser at 
der er en årsdøgntrafik (ÅDT) på 113 køretøjer, 
hvoraf store lastbiler udgør ca. 1 % af det samlede 
antal køretøjer og mindre lastbiler (som distribu-
tionskøretøjer og dagrenovation) udgør ca. 8 %. 
Det er dog en ældre tælling og med en fremskriv-
ning på 1 % svare det i 2019 til en ÅDT på ca. 119 
køretøjer. Trafiktællingen viser at Drosselvej ikke 
benyttes som tilkørsel til Karise by generelt, men 
primært benyttes som adgang til boligområderne 
omkring Drosselvej.

Dato 12.02.2019
LE34 
Pva. bygherre

Politisk beslutning om at pålægge bygherre udgifter til anlæggelse af sti 

I forbindelse med at Økonomiudvalget d. 05.12.2018 anbefalede 
byrådet at godkendte vedtagelse af lokalplanforslag 200-26, kom 
udvalget samtidig med yderligere bemærkninger til indstillingen til 
Byrådet om, at vedtagelse af lokalplanforslaget var under forudsætning 
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af, at kortbilag 6 blev taget ud af lokalplanforslaget, samt at ejer af 
området skal stå for at bekoste en del af en offentlig cykelsti inden for 
den sydlige del af lokalplanområdet, en strækning svarende til ca. 250 
m. Bemærkningerne fra Økonomiudvalget og lokalplanforslaget blev 
godkendt af Byrådet d. 13.12.18. 

Der gøres i denne forbindelse opmærksom på, at der ikke forinden 
denne politiske beslutning har været forudgående drøftelser mellem 
kommunen og bygherre omkring, at bygherre skulle afholde udgifter til 
anlæggelse eller vedligeholdelse af den offentlige cykelsti inden for 
lokalplanområdet. 

Efter Byrådets beslutning har bygherre afholdt møde med kommunens 
planafdeling for at afklare hvilke udgifter, der er forbundet med 
udvalgets beslutning. Da der er tale om en del af en offentlig cykelsti 
har Faxe Kommunes vejafdeling fremsendt en mail d. 25.01.2019, hvoraf 
det fremgår, at anlæggelse af stien inden for området vurderes til at 
koste ca. 520.000 – 670.000 kr. ex. moms (650.000-837.500 kr. inkl. moms) 
svarende til mellem 29.000-38.000 kr. pr. grund, såfremt området 
udnyttes maksimalt til 22 boliger. 

Kommunen oplister helt specifikke krav til, hvorledes en offentlig sti skal 
opbygges teknisk, da kommunen har en forventning om, at stien på sigt 
skal udgøre en del af det offentlige stisystem. På borgermødet d 
15.01.2018 blev det dog oplyst af repræsentanter fra Faxe Kommune, at 
der ikke er afsat midler på anlægsbudget til færdiggørelse af stien uden 
for lokalplanområdet. Der er således tale om 250 m cykelsti, som ikke 
kobles på et eksisterende stisystem, det bemærkes i den forbindelse, at 
det forventes, at det er Faxe Kommune, som vedligeholder cykelstien, 
da det er kommunens ønske, at stien skal etableres og indgå som en del 
af et offentligt stisystem. 

Bemærkninger til politisk beslutning
Bygherre har gennem det seneste år været i dialog og til flere møde 
med Faxe Kommune. Her er bygherre gået med til at afstå det omtalte 
areal til offentlige cykelsti på bekostning af mindre boliggrunde. 

Det fremhæves i den forbindelse, at bygherre igennem planprocessen 
har været imødekommende overfor kommunens ønsker og krav for 
området, herunder bl.a. krav til fællesparkering på boligvejen og 
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skærpede krav til regnvandsbassins udformning, lige som bygherre også 
bekoster udarbejdelsen af en del af plangrundlaget.

Det er meget uhensigtsmæssigt for bygherre så sent i processen, at blive 
pålagt en så betragtelig yderligere udgift på mere end en halv million 
kroner + moms. Såfremt politikerne fastholder beslutningen om, at 
bygherre skal bekoste anlæggelsen 250 m offentlig cykelsti, må 
bygherre overveje, hvorvidt projektet fortsat er rentabelt. 

1) Udbygningsaftale
Det er LE34´s vurdering, at Faxe Kommune ikke har hjemmel til at 
pålægge bygherre at bekoste anlæggelsen 250 m offentlig cykelsti 
inden for lokalplanen med de krav til udformning og vedligeholde, som 
følger. Såfremt kommunen har ønske om at pålægge bygherre at 
bekoste anlæggelse af cykelstien, forudsættes det, at der laves en 
frivillig udbygningsaftale iht. planlovens § 21b. Her er der helt særlige 
regler for, hvornår og hvordan det er muligt for kommuner og grundejer 
at indgå frivillige udbygningsaftaler om infrastrukturanlæg, når det får 
indflydelse på udformningen af indholdet i planforslaget. Hertil skal 
nævnes, at kommunen ikke ensidigt kan pålægge en grundejer at 
bidrage økonomisk til et projekt. Jf. planlovens § 21b, stk. 4 skal der ved 
offentliggørelse af forslag til lokalplan eller kommuneplan samtidig 
offentliggøres, at der foreligger udkast til udbygningsaftale. Jf. 
planlovens § 16, stk. 8 skal lokalplanen følges af en redegørelse, der har 
tilknytning til indgåelse af frivillig udbygningsaftale, og som indeholder 
oplysninger om, hvordan lokalplanforslagets indhold og udformning af 
bestemmelser har sammenhæng med aftalen. Der er ikke redegjort 
herfor i det planforslag, der er udsendt i offentlig høring, da der ikke har 
været nogen forudgående dialog om udgifterne. 

Bygherre er indstillet på at indgå aftale med kommunen om i stedet at 
anlægge en sti langs områdets afgrænsning mod nord under 
forudsætning af, at han får lov til at videreudvikle arealet i nord og 
nordvestlig retning iht. kortbilag 6, som i forbindelse med 
Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af lokalplanforslaget blev 
fjernet fra lokalplanforslaget. 

Etablering af stien på kortbilag 6 vil passende kunne anlægges i 
forbindelse med udvikling og udførelse af etape 2. Placering som vist i 
princippet på kortbilag 6 vil sikre en sikker stiforbindelse for et fremtidigt 

Ad 1) Administrationen vurderer, at spørgsmålet 
om hjemmel til at kræve stien etableret er et 
retsligt spørgsmål, der kan påklages til Planklage-
nævnet. Det er hermed usikkert om Faxe 
Kommune vil få medhold i en eventuel klage.
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større boligområde med tilkobling til stien mod vest under jernbanen 
ved Drosselvej og med videre forbindelse til skole på den vestlige side af 
jernbanen. Se vedlagte oversigtskort.

Bygherre har allerede afholdt møde med kommunens planafdeling 
efter den politiske beslutning i december i et forsøg på at finde en 
løsning omkring cykelstien forud for den endelige vedtagelse af 
lokalplanen. Det har dog ikke været muligt at få et konkret 
løsningsforslag fra Faxe Kommune, og bygherre anmoder derfor om 
foretræde for Økonomiudvalget/Byrådet for finde en løsning på 
spørgsmålet om fremtidig stiforbindelse til området, førend lokalplanen 
vedtages, og området overføres til byzone. 

Ændringsforslag til lokalplanforslag 200-26
På vegne af bygherre leverede LE34 et udkast til forslag til lokalplan 200-
26 for ”Boligområde ved Drosselvej i Karise”.

Inden planforslaget blev forelagt politisk behandling og efterfølgende 
udsendt i offentlig høring, er der blevet foretaget ændringer, som 
hverken LE34 eller bygherre havde mulighed for at kommentere på, 
inden dokumenterne blev forelagt politisk. Dette afstedkommer de 
nedenfor nævnte ønsker om ændringer af planen:

2) I lokalplanforslaget som udsendt i offentlig høring er det præciseret, 
at den enkelt boligs andel i vej- og fællesarealer ikke kan medregnes i 
forbindelse med beregning af grundstørrelsen. LE34 gør opmærksom 
på, at der i forbindelse med berigtigelse af området, detaljering af 
vejprojekt eller ændring i bebyggelsen kan forekomme mindre 
justeringer til den vejledende udstykningsplan som vist på kortbilag 3. Da 
de mindste grunde har en størrelse på ca. 600 m², er det bygherres 
ønskes, at der gives mulighed for medregning af andele i vej- og 
fællesarealer i forbindelse med fastsættelsen af grundstørrelser, så der 
ikke skal gives eventuelle dispensationer til udstykning ved små 
ændringer i udstykningsplanen som følge af detaljering af et projekt, der 
i øvrigt er i overensstemmelse med lokalplanens bebyggelsesplan og 
intentioner.

3) Af lokalplanforslaget fremgår det, at området alene kan bebygges 
med dobbelthuse. På det afholdte borgermøde i forbindelse med 
høring af lokalplanforslaget blev det af naboer lokalplanområdet 

2) Ifølge lokalplanens kortbilag 4 varierer 
grundstørrelsen fra 604 m² til 719 m². Der er 
forståelse for, at lokalplanen bør sikre en vis 
fleksibilitet i forhold til udstykning. Lokalplanens §3.1 
sikrer, at der højest må opføres 11 dobbelthuse i 
området. Minimumsgrundstørrelsen kan derfor 
udmærket sænkes til fx 550 m².

Det indstilles 
at minimumgrundstørrelsen for dobbelthuse 
reduceres til 550 m² pr. bolig.

3) Se samlet besvarelse af emnet:
• Bebyggelsens art
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nævnt som et ønske, at lokalplanen også skulle give mulighed for 
opførelse af parcelhuse. Bygherre er positivt indstillet overfor, at 
lokalplanen kan give mulighed for åben-lav boligbebyggelse.

4) I lokalplanforslaget som udsendt i offentlig høring er det præciseret, 
at der til hver bolig skal ”etableres” to parkeringspladser på egen grund. 
Der skal ligeledes etableres otte parkeringspladser i forbindelse med 
boligvejen, og der vil således blive etableret 52 parkeringspladser inden 
for et relativt lille boligområde omfattende 22 boliger. Det er bygherres 
ønske, at bestemmelse 5.10 ændres, så der kun skal ”udlægges” areal 
til to parkeringspladser på egen grund. Dette vil give de fremtidige 
beboere større frihed til at indrette have og udearealer efter egne 
ønsker og behov samt sikre, at fælles parkeringspladserne benyttes, så 
de ikke blot henligger som tomme flader i en ellers grøn skillerabat.

5) I lokalplanforslaget som udsendt i offentlig høring fastsættes det, at 
”bebyggelse inden for lokalplanområdet skal udføres med samme 
tagform, tagmateriale, facademateriale samt farvevalg”. Det er 
bygherres ønske, at der løsnes op for denne bestemmelse, så der gives 
frihed til at skabe et arkitektonisk interessant område, men hvor 
helheden i bebyggelsen bevares.

Taghældninger i området fastsættes desuden til min. 25 grader. Som 
lokalplanforslaget er formuleret gælder dette også for sekundær 
bebyggelse. Bygherre ønsker, at der gives mulighed for, at carporte, 
skure og lignende etableres med f.eks. fladt tag.

6) Af lokalplanforslaget som udsendt i offentlig høring fremgår det, at 
tage kan udføres med ”matsorte tagsten”. Det fremgår ikke, hvilken 
form tagstenene skal have, eller hvilket materiale de skal udføres i. Det 
er bygherres ønske, at bestemmelsen løsnes op, så også andre tagtyper 
tillades. Lokalplanen giver mulighed for en taghældning på ned til 25 
grader. Sådanne tage kan med fordel belægges med sort tagpap, 
hvilket der bør være mulighed for.

7) I lokalplanforslaget som udsendt i offentlig høring fastsættes 
bestemmelse om, at der skal etableres regnvandsbassin, at dette skal 
udføres som et vådt bassin, samt at etableringen heraf er en 
forudsætning for ibrugtagning af områdets bebyggelse. Der er ikke 
foretaget jordbundsanalyse af området, og bygherre finder det derfor 

Ad 4) Det er vigtigt, at parkering ved fester o.lign. 
kan foregå inden for lokalplanensområdet, så 
gæster ikke parkerer på Drosselvej. Et krav om 8 
pladser til fællesparkering er måske i overkanten. 

Det indstilles: 
at §5.8 ændres som følger: ”Inden for det udlagte 
vejareal, C-D, skal der etableres minimum ¼ p-
plads pr. bolig som fællesparkering.”

Ad 5 og 6) Se samlet besvarelse af emnet:
• Byggestil

Det anbefales at kravet om etablering af et 
regnvandsbassin udgår. Herefter vil planen alene 
reserverer areal til et regnvandsbassin og 
fastsætter krav om at et eventuelt bassin skal 
udformes som et rekreativt bassin.
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ikke hensigtsmæssigt, at lokalplanen indeholder stramme bestemmelser 
om håndtering af regnvand, da det kan vise fordelagtigt med andre 
løsninger som nedsivning på egen grund. Lokalplanen bør give 
mulighed herfor.

8) Lokalplanforslaget mangler bestemmelse, der giver mulighed for 
sammenbygning boligbebyggelse over skel. Med krav om, at 
boligbebyggelse skal holde en afstand til skel på 2,5 m, kan 
dobbelthuse i princippet alene udføres som sammenbygget via garage 
eller anden sekundær bebyggelse – med mindre Faxe Kommune har en 
praksis, der siger, at dobbelthuse, rækkehuse og lignende uden andre 
bestemmelser i en lokalplan kan sammenbygges over skel. Bygherre 
ønsker mulighed for, at dobbelthuse kan gives en anden udformning og 
udføres uden garage eller anden sekundær bebyggelse.

9) I lokalplanforslaget som udsendt i offentlig høring er der fastsat 
bestemmelse om, at ”hegn mod stamvej, boligveje, friarealer og stier 
skal udføres som levende hegn af løvfældende arter”. Bygherre 
bemærker, at eksempelvis almindelig liguster er en stedsegrøn art, og at 
det desuden kan være hensigtsmæssigt at tillade stedsegrøn 
beplantning mod fællesarealer af hensyn til eventuelle indbliksgener.

10) For bestemmelser vedrørende etablering af sti langs Drosselvej se 
indledning.

Ad 7) Det indstilles:
at §6.3, §9.5 og §11.4 ændres så lokalplanen ikke 
indeholder krav om etablering af et regnvands-
bassin.

Ad 8) Center for Plan & Miljø anbefaler at 
bestemmelsen udgår så bebyggelsens afstand til 
skel alene reguleres af bygningsreglementet.

Det indstilles:
at §7.5 om bebyggelsens afstand til skel udgår.

Ad 9) Liguster betragtes normalt som en løvfæld-
ende art. Center for Plan & Miljø anbefaler dog, at 
bestemmelsen om løvfældende arter udgår.

Det indstilles:
at §9.1 ændres som følger: ”Hegn mod stamvej, 
boligveje, friarealer og stier skal udføres som 
levende hegn.”
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Kort 1) Landsbyen Karise anno ??
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Kort 2) Cykelsti Karise – Hårlev -Hellested
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Kort 3) Karise udbygning 1990
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Kortbilag 4) Tryggevælde med gammel landevej


