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Indledende screening for miljøvurdering 
Forslag til kommuneplantillæg nr. 26 og lokalplan 500-87 Boligområde på Bråbyvej i Haslev 

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr.1225 af 25. 
oktober 2018 med senere ændringer), skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der skal tilvejebringes 
planer indenfor fysisk planlægning, hvis planen fastlægger rammerne for fremtidige anlæg eller 
arealanvendelser for projekter omfattet af bilag 1 eller 2, eller hvis planen påvirker et internationalt 
beskyttelsesområde væsentligt. 

Planområdet i dag 
Planområdet er beliggende i den østlige del af Haslev by og har huset Haslev Møbelsnedkeri indtil 
virksomheden flyttede produktionen til Jylland. Området er i kommuneplan 2013 for Faxe Kommune udlagt 
til boligområde med mulighed for let erhverv. Der er ingen lokalplan for området. Området har et areal på 
8.272 m². 

Området er anvendt til møbelsnedkeri med dertilhørende lagerhal, produktionslokaler og 
administrationslokaler. Ud over bygningsmassen er der etableret parkeringspladser og areal til varelevering 
og afhentning af produkter, der er derfor en høj befæstelsesgrad på området som helhed. En mindre del af 
området har beplantning. Møbelsnedkeriet har haft vejadgang fra Bråbyvej. Langs med planområdets 
Sydvestlige grænse løber en offentlig sti (Ærtebjergstien). Omkring området er boligområder i form af 
parcelhusområder og villaer. 

Beskrivelse af planforslagene  
Kommuneplantillæg nr. 26 
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 har alene til formål at muliggøre etablering af tæt-lav bebyggelse i 
form af rækkehuse i 2 etager. I den gældende ramme for området er muliggjort 1½ etage. Desuden udgår 
bemærkning om, at der kan drives let erhverv på matr. 22ab. 

Lokalplanforslag 500-87 
Lokalplanforslaget har til formål at udlægge området til boligformål. Lokalplanen giver mulighed for, at der 
kan etableres ca. 31 boliger på ca. 115 m² i rækkehuse. Bebyggelsen er placeres i enheder med op til 6 
boliger i sammenhæng. Der er private haver/terrasser til den enkelte bolig og der sikres i lokalplanen 
grønne fælles arealer. 

Bebyggelsen må maksimalt opføres i 2 etager og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter. Der 
fastsættes bestemmelser for, hvilke materialer der skal anvendes samt at tage skal fremstå som flade tage 
med ensidig taghældning. Der kan etableres franske altaner. Bebyggelsen skal opføres med ensartet 
materialevalg for hele lokalplanområdet.  
Illustrationsplan og anvendelsesplan er vedhæftet som bilag 1 og 2.  
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Lovgrundlag & Indledende 
screening 

Ja Nej Bemærkninger 

Er planforslaget eller 
programmet omfattet af Lov 
om miljøvurdering af planer 
og programmer, bilag 1 
og/eller 2? 

(§8, stk. 1, nr. 1) 

 X Planforslagene er ikke omfattet af lovens bilag 1 eller 2. 

Området er udlagt til boligformål i gældende 
kommuneplan. Forslag til kommuneplantillægget vedrører 
alene det maksimale etageantal. Og at der ikke længere 
kan drives let erhverv i miljøklasse 1-2 fra matr. 22ab. Den 
overordnede anvendelse til boligformål fastholdes.  

Lokalplanforslaget muliggør etablering af boligbebyggelse i 
et eksisterende byområde, der er præget af boligområder. 
Der er tale om et mindre område på lokalt plan i 
eksisterende by. 

Kan planforslaget eller 
programmet påvirke et 
internationalt 
beskyttelsesområde 
væsentligt? 

(§8, stk. 1, nr. 2 og 3) 

 X Der er 1 km til det nærmeste Natura 2000 
fuglebeskyttelsesområde og 3 km til det nærmeste EU-
habitatområde. Det vurderes, at da lokalplanområdet er 
beliggende omgivet af bymæssig bebyggelse i den 
eksisterende by, vil realisering af planen ikke have 
væsentlig indvirkning på internationale 
naturbeskyttelsesområder eller bilag IV-arter.  

Fastlægger planforslaget i 
øvrigt rammer for fremtidige 
anlægstilladelser? 

(§8, stk. 2, nr. 2) 

X  Lokalplanforslaget fastlægger rammerne for fremtidige 
anlægstilladelser, herunder bebyggelsesregulerende 
bestemmelser i lokalplanen. 

 

Konklusion Forslag til kommuneplantillæg nr. 26 og lokalplan 500-87 vurderes på 
baggrund af denne screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på 
miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om 
miljøvurdering af planer da: 

• Der ikke er internationale beskyttelsesområder i umiddelbar 
nærhed.  

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

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

• Der er tale om et mindre område på lokalt plan beliggende i 
eksisterende bymæssig bebyggelse.  
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Dato for MV-høringsfrist 

internt 

 
Tirsdag d. 28. maj 2019 

Dato for MV-høringsfrist af 
øvrige myndigheder 

Det er vurderet, at der ikke er øvrige berørte myndigheder. 

 

Titel: 
Kommuneplantillæg nr. 
26 og Lokalplan 500-87 

Sagsbehandler: rwela 

Dato:  14.05.2019 

Sagsnr:  
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Bemærkninger 

Begrundelse for vurdering.  
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1. Vand 

1.a) Grundvands forhold  X  Området er beliggende indenfor Område med særlige 
drikkevandsinteresser (OSD), men ikke Nitratfølsomt 
indvindingsområde (NFI) og Boringsnært beskyttelsesområde 
(BNBO). 

Kommuneplan 2013 udlægger området til boligområde – denne 
anvendelse fastholdes. Lokalplanen sikrer, at udnyttelse af området 
sker med mindst mulig belastning af grundvandsinteresserne. Det 
er desuden tidligere påvist, i forbindelse med udlæg af et nyt 
boligområde i Troelstrup, at der er et beskyttende lerlag under 
store dele af Haslev by og at grundvandsmagasinet er artesisk. 

 

1.b) Risiko for 
grundvandsforurening 

 X  Området er ikke beliggende indenfor BNBO, det vurderes at 
realisering af lokalplanen ikke vil true eksisterende boringer. 

 

1.c) Overfladevand, 
herunder påvirkning af 
søer, vandløb og 
vådområder 

 x  Der er ingen søer, vandløb eller vådområder i nærheden af 
planområdet.  

Faxe Forsyning vurderer, at kunne modtage regnvand i 
eksisterende ledninger, såfremt området ikke befæstes yderligere. 
En del af belægningen i området udføres som permeabel 
belægning, der kan desuden ske nedsivning på de grønne områder. 
Det vurderes på den baggrund, at afledning af overfladevand ikke 
vil påvirke naboarealer eller have væsentlig indvirkning på grøfter, 
vandløb eller søer. 
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1.d) Udledning af 
spildevand 

 X  Udledning af spildevand kan ske til eksisterende kloak. Faxe 
Forsyning vurderer, at kunne modtage regn- og spildevand via de 
eksisterende ledninger såfremt området ikke befæstes yderligere. 

 

2. Forurening 

2.a) Jordforurening, 
jordhåndtering og flytning 

 X  Region Sjælland har indsamlet oplysninger på området og har 
vurderet, at der ikke er baggrund for en kortlægning.  Området er 
beliggende i byzone, men er ikke omfattet af 
områdeklassificeringen.  

 

2.b) Risiko for forurening  X  Det vurderes, at planforslaget ikke medfører en øget risiko for 
jordforurening idet der planlægges for boligformål.  

 

2.c) Lugt  X  Der vil hverken fra det færdige anlæg eller i byggeperioden ske 
aktiviteter, som kan medføre lugtgener. 

 

2. d Støv  x  Der skal rives en relativt stor bygningsmasse ned, hvilket kan give 
anledning til periodevise støvgener. Der vil ikke fra det færdige 
boligområde være anledning til støvgener.  

Området er omgivet af boligområder, hvilket ikke vil medføre 
støjgener indenfor lokalplanens område. 

 

2.e) Støjbelastning og 
vibrationer 

 x  Der kan i forbindelse med nedrivning af eksisterende bebyggelse og 
efterfølgende etablering af ny bebyggelse være midlertidige 
perioder med øget risiko for støj og vibrationer.  

Der vil ikke fra lokalplanområdet være anledning til støj og 
vibrationer fra det færdige anlæg. 

 

 

3. Luft 

3.a) Drivhusgasser  x  Antallet af boliger i området stiger med ca. 31 boliger, hvilket vil 
generere et andet trafikmønster end da møbelsnedkeriet var i drift.  

Møbelsnedkeriet havde ca. 25 ansatte der kørte til og fra stedet i 
bil hver dag. Der til kommer trafik fra kunder, leverandører og 
besøgende med ca. 3-5 biler hver dag og afhentning af varer eller 
levering af materialer med 2-3 lastbilger hver dag. 

Det vurderes på den baggrund at der ikke vil ske væsentlige 
ændring i udledning af drivhusgasser som følge af planens 
realisering.  

 

3.b) Luft forurening X   Planforslagene medfører ikke øget risiko for luftforurening da 
anvendelsen til boligformål fastholdes. 

 

4. Natur 
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4.a) Dyre og planteliv X   Planområdet er beliggende i bymæssig bebyggelse og området har 
en høj befæstelsesgrad som følge af store bygninger og 
belægninger på kørearealer. Der er således ikke nævneværdigt 
dyre eller planteliv i området. Realisering af planforslaget vil 
medføre en større andel af grønt areal, hvilket vurderes positivt. 

 

4.b) Sjældne, 
udryddelsestruede el. 
fredede dyr, planter eller 
naturtyper 

x   Faxe Kommune vurderer, at lokalplanområdet ikke er levested for 
beskyttede bilag IV-arter eller andre fredede dyr, planter eller 
naturtyper, da området er beliggende i bymæssig bebyggelse og 
har en høj befæstelsesgrad. Det vurderes, at gennemførelse af 
lokalplanen ikke vil påvirke beskyttede arter direkte eller indirekte. 

 

4.c) Internationale 
beskyttelsesområder, 
habitatområder og 
fuglebeskyttelsesområder 

 X  Det nærmeste Natura 2000-fuglebeskyttelsesområde nr. 161 Søer 
ved Bregentved og Gisselfeld umiddelbart øst for Haslev by ligger i 
en afstand fra 1 km til lokalplanområdet.  

Det nærmeste EU-habitatområde ligger indenfor ovennævnte 
fuglebeskyttelsesområde i en afstand af ca. 3 km til 
lokalplanområdet. 

Det er vurderet, at da lokalplanområdet er beliggende omgivet af 
bymæssig bebyggelse i den eksisterende by, vil realisering af 
planen ikke have væsentlig indvirkning på internationale 
naturbeskyttelsesområder eller bilag IV-arter. 

 

4.d) Spredningskorridorer  x  Planområdet er beliggende i bymæssig bebyggelse andelen af grønt 
areal vil med realisering af planen øges, hvilket vurderes at være 
positivt for dyr og planters spredningsmulighed. 

 

4.e) Naturbeskyttelse X   Der er ikke §3-registreringer indenfor planområdet eller i 
nærheden af området. Det vurderes, at der ikke vil ske direkte eller 
indirekte påvirkning af beskyttede områder. 

 

4.f) Ændring i skov 
(skovrejsning, nedlæggelse 
af skov, fredskov)  

X   Planområdet er beliggende i bymæssig bebyggelse. Der er ingen 
påvirkning af eksisterende skov eller af muligheden for at rejse 
skov. 

 

4.g) Søbeskyttelseslinje 
og/eller åbeskyttelseslinje 

X   Der er ingen søbeskyttelseslinje eller å-beskyttelseslinje indenfor 
planområdet eller i nærheden af dette. 

 

4.h) Lavbundejorder X   Der er ingen lavbundsjorder indenfor lokalplanområdet, 
planforslaget vil ikke begrænse muligheden for at gennemføre et 
vådområdeprojekt. 

 

5. Kulturmiljø 

5.a) Kulturhistoriske forhold 
(kulturspor, kulturmiljøer) 

X   Området er ikke udpeget som kulturmiljø og der er ingen 
kulturhistoriske interesser i nærheden af området. Det vurderes, at 
der ikke vil ske en direkte eller direkte påvirkning af beskyttede 
kulturmiljøer.  
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5.b) Fredede eller 
bevaringsværdige 
bygninger 

X   Der er ingen fredede eller bevaringsværdige bygninger i området.   

5.c) Kirker, herunder 
kirkeomgivelser og 
kirkeindsigt  

X   Planforslaget vil ikke medføre byggeri indenfor kirkeomgivelser og 
eller kirkeindsigtsgener. Kirken er ikke beliggende i nærheden af 
planområdet. 

 

5.d) Jordfaste og andre 
fortidsminder, Arkæologi 
(Museumsloven) 

 x  Der er ikke registreret jordfaste og andre fortidsminder på arealer. 
Det vurderes, at det medførte byggeri ikke vil påvirke fortidsminder 
direkte eller indirekte.  

 

6. Ressourcer, affald, energi og materialestrøm 

6.a) Arealforbrug  X  Området er udlagt til boligformål i gældende kommuneplan. 
Området er beliggende i bymæssig bebyggelse og der udlægges 
ikke nye arealer. 

 

6.b) Produktion, materialer 
og råstoffer 

 x  Der er ikke gjort særlige tiltag for at minimere forbruget af 
materialer og råstoffer. Lokalplanen stiller krav om, hvilke 
materialer der kan anvendes. 

 

6.c) oplag, maskiner  x  I forbindelse med nedrivning af eksisterende bebyggelse kan der i 
perioder være behov for oplag af materialer og opstilling af 
maskiner. Ligeledes i perioder i forbindelse med etablering af 
boligbebyggelsen, længden på perioder afhænger af, om alle 
boliger etableres på engang eller som etaper. 

 

6.d) Energiforbrug/-type  x  Der findes fjernvarme i området, hvilket der kan ske tilslutning til.  
Der er ikke tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning.  

Møbelfabrikken blev opvarmet af et fyr, der afbrændte rent træ fra 
produktionen. 

Der er ikke taget særlige hensyn for at mindske det samlede 
energiforbrug, det vurderes, at planforslaget ikke vil medføres en 
væsentlig stigning i energiforbruget. 
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6.e) Affaldsmængder/-
typer 

 x  Realisering af lokalplanen som helhed forudsætter at den 
eksisterende bygningsmasse rives ned og at de eksisterende 
belægninger i området fjernes. Der er en relativt stor andel af 
bebyggelse og belægning i området. Bebyggelsen har huset både 
administration og møbelproduktion, hvorfor der kan være affald 
der skal bortskaffes på særlig vis. 

Realisering af planen med ca. 31 boliger vil øge mængden af 
husholdningsaffald. Samtidig vil der ikke længere skulle bortskaffes 
erhvervsaffald fra området. 

De til enhver tid gældende regler for håndtering af affald i Faxe 
Kommune skal overholdes. 

 

6.f) Vandforbrug  x  Området forsynes med vand fra Faxe Forsyning A/S. Faxe Forsyning 
vurderer, at kunne levere drikkevand til de planlagte boligenheder. 

 

6.g) Kemikalier, 
miljøfremmede stoffer 

x   Områdets anvendelse vil fremadrettet fortsat være til boligformål. 
Det vurderes ikke at medføre risiko for udslip af miljøfremmede 
stoffer. 

 

6.h) Råstofinteresser x   Der er ingen råstofinteresser indenfor lokalplanområdet.  

7. Bymiljø og landskab, beskyttelseslinjer mv. 

7.a) Grønne områder/åbne 
pladser 

 x  Umiddelbart ved siden af lokalplanområdet er et mindre grønt 
område (896 m²), som er kommunalt ejet. Området fremstår som 
en klippet græsplæne og vurderes ikke at have den store rekreative 
værdi.  

Efter planens realisering, vil den rekreative værdi formodentlig 
øges en smule da der bliver direkte adgang til den grønne plet fra 
lokalplanområdet. 

Lokalplanområdet bliver knyttet op på eksisterende stiforbindelser 
der leder blødetrafikanter gennem byen og til skoleområder. 

 

7.b) Geologiske forhold X   Der er ingen geologiske interesser indenfor området.  

7.c) Landskab x   Planområdet er ikke beliggende indenfor værdifulde landskaber og 
vil ikke påvirke oplevelsen af landskabet eller landskabsoplevelsen. 
Realisering af planforslaget vurderes at have en positiv påvirkning 
af byen idet en produktionsvirksomhede med lagerhal nedrives for 
at give plads til boliger i tæt-lav rækkehuse. 

 

7.d) Arkitektonisk udtryk  x  Bebyggelsen i området består i dag af produktionslokaler og 
lagerhal til det tidligere møbelsnedkeri. Den nye bolig bebyggelse 
er arkitektonisk indpasset det eksisterende miljø gennem 
bestemmelser om materialer.  

x 
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7.e) Bylivet  X  Det vurderes, at bylivet ikke bliver påvirket i væsentlig grad. Der 
kan opføres omkring 31 boliger på området i rækkehuse, hvilket 
kan tiltrække nye borgere til byen eller borgere der ønsker at skifte 
parcelhuset ud med en mindre bolig.  

 

7.f) Kystlinjen, herunder 
visuel effekt 

X   Planområdet ligger ikke indenfor eller i nærheden af 
kystnærhedszonen. 

 

7.g) Skovbyggelinje, 
herunder visuel effekt 

X   Der er ingen skovbyggelinje indenfor planområdet eller i 
umiddelbar nærhed. 

 

7.h) Lys og/eller refleksion  X  Der fastsættes bestemmelser for, at materialer ikke må være 
reflekterende, hvorfor det vurderes, at der ikke vil være 
lysforurening og/eller refleksionsgener for de omkringliggende 
huse. Der er relativ god afstand til naboboliger i det de omkring 
liggende boliger enten grænser op til område med haven eller der 
er en offentlig sti imellem ejendommene. 

 

7.i) Landbrugsinteresser x   Planområdet er beliggende indenfor byzonen i bymæssig 
bebyggelse, der vil derfor ikke ske påvirkning af 
landbrugsinteresser. 

 

8. Trafik 

8.a) Trafikbelastningen, 
trafikafvikling 

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

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

Trafikreguleringen på Bråbyvej kan dog på længere sigt give 
anledning til kapacitetsproblemer ved adgangen til boligområdet. 
Disse udfordringer kan formentlig løses ved reguleringer i 
signalanlæggets styreapparat i krydset Bråbyvej/Moltkesvej, ved 
etablering af svingbaner på Bråbyvej eller venstresvingsforbud til 
og fra boligområdet. 
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8.b) Sikkerhed/ tryghed  x  Der udlægges areal til interne stier og veje, inden for lokalplanens 
område. Ved udkørsel til Bråbyvej udlægges et oversigtsareal, der 
skal friholdes for bebyggelse, skiltning, beplantning mv. med en 
højde på mere end 0,8 m. 

x 

8.c) Trafikstøj  x  Da der stort set er den samme trafikmængde på fordelt på hele 
døgnet, som da møbelfabrikken var i drift, vurderes det, at der ikke 
vil være væsentlige ændringer i forhold til trafikstøj. Den interne 
vej er på en del af strækningen trukket ind i området, hvilket vil 
mindske risikoen for genre ved boligerne omring lokalplanområdet. 

 

9. Befolkningen 

9a) Rekreative 
forhold/friluftsaktiviteter 

 x  Områdets rekreative ressourcer påvirkes ikke af planforslagets 
muligheder. Lokalplanområdet bliver knyttet op på eksisterende 
stiforbindelse. Der udlægges grønne fælles friarealer indenfor 
lokalplanens område. 

x 

9.b) Gener som støj, lugt 
eller andre begrænsninger. 

 x  

 

I forbindelse med nedrivning af den eksisterende bygningsmasse vil 
der være en midlertidig periode med risiko for støj og støvgener for 
de omkringboende. Nedrivningen skal følge miljølovgivningens 
regler. 

I byggeperioden kan der ligeledes være risiko for midlertidige 
gener. Opførsel af den nye bebyggelse skal overholde 
miljølovgivningens regler. 

Det vurderes, at der ikke vil være permanente gener overfor 
befolkningen idet planlægning muliggøre etablering af boliger i et 
eksisterende boligområde. 

 

9.c) indendørs 
støjpåvirkning 

 x  Der planlægges for boliger, hvilket ikke vurderes at øge 
støjpåvirkningen i området. Langs med Bråbyvej er placeret et 
byggefelt, bebyggelsen her kan være med til at reducere støj fra 
bråbyvej inde i området. Det kan blive aktuelt at sikre boligerne 
tættest på Bråbyvej mod trafikstøj. Boligbebyggelsen og 
udearealerne skal leve op til miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier for støj. 

 

9.d) Sundhed  x  Der planlægges for boliger i et område der er omgivet af 
eksisterende boligområder. Det vurderes, at planforslaget ikke vil 
medføre midlertidig eller permanent sundhedsrisiko for 
befolkningen. 

 

9.e) Sociale forhold  x  Bygningsreglementets almindelige regler for tilgængelighed skal 
overholdes, der er der ud over ikke gjort særlige tiltag i forhold til 
tilgængelighed. 
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9.f) Økonomiske forhold  X  Planforslaget muliggør omdannelse af et område der er udlagt til 
boligformål, men har været anvendt til erhverv i form af et 
møbelsnedkeri. Det vurderes positivt for værdien af de 
omkringliggende ejendomme, at området omdannes til 
boligområde og at der kommer en større andel grønt areal. 

 

9.g) Brand, eksplosion, 
giftpåvirkning eller andre 
ulykker. 

 X  Hverken anlægsfasen eller det færdige anlæg vurderes at give 
anledning til en øget risiko eksplosion, giftpåvirkning eller ulykker 
generelt. 

 

Sammenfatning 

Skal der udarbejdes en 
egentlig miljøvurdering af 
planforslagene? 

 

   NEJ 

 

Det vurderes, at der ikke skal foretage en miljøvurdering af 
planforslagene, da planforslagene ikke medfører væsentlige 
ændringer. Området udvikles til boligformål i overensstemmelse 
med anvendelsen fastsat i gældende kommuneplan og 
lokalplanen fastsætter bestemmelser for bebyggelsens omfang, 
placering og udseende. De trafikale ændringer i områder vurderes 
på baggrund af en trafikanalyse ikke at medføre væsentlige 
ændringer i trafikafviklingen eller i trafikmængden. 
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