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Vision 2030

Vækst med vilje - vi skaber fremtiden og det gode liv sammen.
I Faxe Kommune har vi gode forudsætninger for, at skabe rammerne om et
sundt og langt liv for vores borgere og virksomheder.Vi er begunstiget med en
storslået natur, vidtstrakte skovområder og en lang kystlinje.Vi er godt placeret
i forhold til hovedstadsområdet og den kommende Femernforbindelse. Det gør
det attraktivt at slå sig ned i vores kommune - både for familier og virksomheder.
Alt dette er styrker, vi som kommune skal udnytte til at skabe fortsat vækst og
udvikling, så vi kan opretholde og videreudvikle vores kommune som et godt
sted at bo og leve - hele livet - for os, men også for vores efterkommere.
Det betyder også, at vi i vores strategier, mål og politikker, vil indtænke en bæredygtig udvikling og FNs verdensmål.
Det kræver, at vi skaber de nødvendige, økonomiske forudsætninger for at kunne
levere det serviceniveau, vi ønsker at stille til rådighed for borgerne. Det kræver,
at vi prioriterer. Og at vi løfter opgaven i fællesskab, uanset hvor i kommunen vi
bor.
Byrådets vision for udviklingen i de kommende 10 år er samlet under overskrifterne nedenfor, og kan findes i sin fulde længde på kommunens hjemmeside
www.faxekommune.dk/vision:
•
•
•
•
•
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Velkommen til Planstrategi 2020 – 2023

På byrådets vegne			
		
		Ole Vive
		Borgmester

Planstrategi 2020
Planstrategien er kommunens overordnede grundlag for den langsigtede fysiske planlægning,
og er samtidig afsæt for den efterfølgende kommuneplanrevision. Der er en række krav til
hvilke temaer, som kommuneplanen skal behandle, som sammen med de temaer som byrådet
har særligt fokus på i deres vision og planstrategi, indarbejdes i den kommende kommuneplan.
Det er i kommuneplanen, at du kan finde de detaljerede beskrivelser af den efterfølgende
planlægning og arealanvendelse i vores byer, landsbyer og det åbne land. Planstrategien er
samtidig Faxe Kommunes Agenda 21-strategi, for en bæredygtig udvikling af kommunen.
Planstrategien skal indeholde oplysninger om:
• Beslutning om hvordan kommuneplanen skal revideres.
• Byrådets vurdering af og strategi for den kommende udvikling.
• Planlægning der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen.
Planstrategi 2020 lægger op til, at der gennemføres en fuld kommuneplanrevision. Nogle temaer skal blot opdateres, mens andre temaer skal revideres grundlæggende eller er helt nye
og giver muligheder for udvikling. Alle disse temaer kan du læse mere om i Planstrategi 2020.
Sådan får du indflydelse på den nye kommuneplan
Måske er du iværksætter og drømmer om at etablere en ny virksomhed og har et ønske om,
hvor den skal ligge. Måske er du virksomhedsejer med planer for udvidelse, som kræver nærmere planlægning. Måske er du jordejer og kunne godt tænke dig at få udlagt areal til et muligt
skovrejsningsområde, eller til et nyt boligområde. Måske er du engageret i friluftsliv og har en
idé til nye oplevelser og aktiviteter, eller har en idé til udvikling af turisme.
Med planstrategi 2020 vil vi derfor gerne opfordre alle, der har interesse for udviklingen af
vores kommune til at være med til at deltage i debatten om, hvordan vi sammen kan skabe
fremtiden og det gode liv i Faxe Kommune.
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Status på udviklingen i Faxe Kommune 2016-2020
Befolkningsudvikling
Befolkningstilvæksten i Faxe Kommune er i perioden fra januar 2016 til januar 2020 steget fra
35.614 personer til 36.596 personer. Det er primært de mange nye udstykninger i en række
af vores byer, som har tiltrukket nye borgere, og særlig markant er Permatopia i Karise.
Statistikken viser, at tilflyttere til Faxe Kommune ofte kommer fra hovedstadsområdet og
dernæst de omkringliggende kommuner. Aldersmæssigt er spredningen blandt tilflytterne stor.
Fra spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens tilflyttere beskrives årsagerne til, hvorfor
man flytter til Faxe Kommune oftest, som de lave huspriser i forhold til andre steder samt
naturen.
Befolkningsfremskrivningen 2019 fra Danmarks Statistik forudser en befolkningstilvækst for
de kommende år, der forventes at udgøre 38.786 indbyggere i Faxe Kommune i 2030.
Det tror vi er lavt sat. Faxe Kommune har øget nettotilflytningen de senere år og ligger højt
placeret i forhold til de øvrige sjællandske kommuner. Derfor kan en målrettet indsats for at
skabe et varieret tilbud indenfor bosætning, være med til at trække endnu flere nye borgere
til Faxe Kommune.
Byudvikling
Der har i den seneste planperiode været en støt stigning i antallet af byggesager, og der er
primært blevet bygget nye boliger i Haslev, Faxe, Dalby og Karise, samt lidt færre i Terslev,
Rønnede og Faxe Ladeplads. De nye boliger er både parcelhuse, rækkehuse, dobbelthuse og
lejligheder i etageejendomme.
Faxe Kommune byggemodner ikke selv til byggegrunde, og de nye boliger der er bygget i
perioden, er sket på baggrund af private initiativer. Det kan derfor være svært at sige noget
om den konkrete efterspørgsel i de enkelte byer, men udviklingen ser ud til at være, at der
sælges byggegrunde i alle de byer, hvor der er grunde til salg.
Erhverv og beskæftigelse
Årlige vækstanalyser præsenterer aktuelle erhvervsrelaterede nøgletal. Den seneste analyse
”Vækst og Vækstvilkår 2018 - Faxe Kommune” har blandt andet målt værdiskabelse, produktivitet, antal nye virksomheder, beskæftigelse og eksport i kommunens virksomheder. Rapporten indeholder også nøgletal med fokus på arbejdsmarked, pendling, uddannelse, erhvervsindkomster, virksomhedernes brug af erhvervs- og innovationsfremme, og danner dermed basis
for dialog om den bedst mulige indsats til gavn for lokal vækst og erhvervsudvikling.
Erhvervsstrukturen i Faxe kommune er kendetegnet ved mange små virksomheder inden for
håndværk, operationel service og detailhandel. 93% af virksomhederne i kommunen har under
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ti ansatte og tegner sig for 46% af de private jobs. De resterende 7% har over 10 ansatte og
tegner sig for 54% af de private jobs. De største private virksomheder i Faxe Kommune er
Royal Unibrew, Haribo og Danish Agro, som tilsammen beskæftiger en stor procentvis andel
af de private jobs.
I perioden fra 2014 til 2018 er der etableret 83 nye virksomheder i Faxe Kommune, og
antallet af arbejdspladser er steget med 661. Det er en stigning på 4,4% i antal virksomheder
og 5% i antal jobs, hvilket er pænt i forhold til tallene på landsplan. Det viser både, at vores
eksisterende virksomheder vækster, og at der er interesse for at etablere nye virksomheder
i Faxe Kommune. Særligt glædeligt er det, at der er kommet gang i udviklingen af det nye
erhvervsområde ved sydmotorvejen i Rønnede.
Med hensyn til detailhandel er det positivt, at antallet af butikker i kommunens byer, har
kunnet holde status quo, og der er i perioden flere af vores dagligvarebutikker, der har
renoveret og udvidet. I Haslev er der gennemført byfornyelse af Jernbanegade og området
med de store dagligvarebutikker i Nørregade. Med fornyet lokalplanlægning for Haslevs
bymidte, er der åbnet mulighed for etablering af boliger i den sydlige del af hovedgaden.
Denne indsats har til formål, at hindre tomme lokaler i stueetagen og at arbejde hen mod en
koncentration af specialbutikker og andre publikumsorienterede aktiviteter i den nordlige del
af hovedgaden.
Faxe Kommune har siden 2014 oplevet en pæn befolkningstilvækst, og pendlingen ind og ud af
kommunen er stigende. I 2018 pendlede 10.756 personer ud af kommunen. De 5.156 personer, der pendlede til kommunen, arbejder primært inden for det offentlige. 68% af de beskæftigede i Faxe Kommune har en kompetencegivende uddannelse, hvilket er lidt under niveauet
på regions- og landsplan. Heraf har 44% en erhvervsfaglig uddannelse, hvilket er væsentligt
over landsgennemsnittet på 34%.
Turisme
Faxe Kommune udnytter i stadig stigende grad mulighederne for at styrke turismen, og det
er bestemt ikke uvæsentligt for kommunens udvikling. Turismen yder et betydende bidrag til
omsætning og jobskabelse, og der er et stort potentiale for at udvikle hele turismesektoren i
området.
Der har i perioden været fokus på, at udvikle turismefaciliteter i Faxe by. Kalkparken og
udsigtstårnet Prismet er blevet etableret, og publikumsfaciliteterne i Geomuseum Faxe og
biografen Kanten er blevet fornyet. Desuden er Østsjællands Museum flyttet til den gamle
rådhusbygning, hvor samlinger og udstillinger om nyere tids kulturhistorie fra Faxe og Stevns
Kommune kan ses.
Det nye private initiativ Skovtårnet fra 2019 har opnået et meget stort besøgstal allerede fra
start, og har formået at sætte lokaliteten på det internationale landkort. Fremtiden byder på
gode muligheder for at øge turismens bidrag til kommunens udvikling.
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Infrastruktur
I de kommende år forventes de nye togforbindelser at blive taget i brug, med direkte tog mellem Faxe Ladeplads og Roskilde, samt mellem Haslev og København. De nye togforbindelser
betyder færre skift og kortere rejsetider for passagerer på strækningerne, som kommer Faxe
Kommunes mange pendlere og studerende til gode, og er vigtige i forhold til at flytte pendling
fra biler til offentlig transport. Det forventes at have betydning for, at flere vælger at bosætte
sig i Faxe Kommune, da kombinationen mellem en kortere rejsetid og billigere boliger end i
hovedstadsområdet, gør det til et attraktivt alternativ for mange.
Motorvejsforbindelsen mellem Rønnede og Næstved med en fremtidig forbindelse til Slagelse og Kalundborg (den sjællandske tværforbindelse), forventes at blive anlagt og har stor
betydning for hele regionen. Sammen med den faste Femernforbindelse, får det betydning for
erhvervsområdet i Rønnede, som bliver et vigtigt trafikalt knudepunkt. Det giver en positiv
forventning for kommunens virksomheder, at transportmulighederne bliver lettere, og det får
betydning for interessen for at starte virksomhed netop her, samt for investeringer generelt i
kommunens eksisterende virksomheder.
Der er indledende undersøgelser i gang for en ny statsvej, der forbinder Klippinge i Stevns
Kommune med E47. Hvis denne vej anlægges med en placering syd om Hårlev, vil den få stor
betydning for især området omkring Karise, som vil få lettere adgang til motorvejen i nordlig
retning, samt for Dalby, som formentlig vil få reduceret en del af den tunge gennemkørende
trafik fra øst.
Kommunens økonomi sætter rammer
Faxe Kommune skal, ligesom de fleste af landets kommuner i budgetlægningen, holde skarpt
øje med balancen mellem indtægter og udgifter. Råderum til at ville noget nyt skabes ved at
lave besparelser og effektiviseringer. Byrådet har både i budget 2019 og budget 2020 afsat
store beløb til en forebyggende indsats på børneområdet og til at føre kommunen ind i den
digitale fremtid. Også på anlægsområdet er der prioriteret infrastruktur- og anlægsprojekter.
Det skal fastholde kommunen som en attraktiv kommune, for dem der bor her og for tilflyttere.
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Planstrategi 2020

VORES BORGERE
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Bosætning
Det er byrådets vision, at vi i 2030 er 40.000 indbyggere i kommunen. For at nå målet vil vi
nytænke vores bosætningsstrategi, så vi i højere grad tiltrækker ressourcestærke familier, der ønsker
at bo tæt på naturen.

Vision 2030

Bymønster
Vores byer og landsbyer indtager forskellige roller og supplerer hinanden på forskellig måde,
med hensyn til deres betydning for borgernes bosætning og adgang til offentlig og privat
service, for eksempel institutioner, skolegang, beskæftigelse og indkøbsmuligheder. I kommuneplanen er der foretaget afvejninger af den basisservice, som byerne skal rumme for at være
attraktive for borgerne og for byernes naturlige opland.
Det er byrådets ønske, at det nuværende bymønster med de 7 byzonebyer - Haslev, Faxe,
Faxe Ladeplads, Rønnede, Dalby, Karise og Terslev skal fastholdes. I disse byer tilbyder Faxe
Kommune for eksempel dagtilbud, skole- og fritidsfaciliteter, ligesom der gennem planlægningen skabes rammebetingelser for at fastholde og udvikle private servicetilbud, der kan være
til gavn for det enkelte bysamfund og med respekt for den enkelte bys særlige potentialer.
Hvordan kan den fysiske planlægning understøtte bosætning?
Byrådets vision om at blive 40.000 indbyggere i kommunen betyder, at der et stort fokus på
at skabe byudviklingsmuligheder i den kommende planperiode. Det er dog vigtigt at skabe de
rigtige byudviklingsmuligheder, som både kan opfylde de ønsker, der er for dem, som søger
bolig, og som kan understøtte en udvikling i de enkelte byer, som passer til det enkelte sted.
Det kan være svært at spå om hvilke boliger, der bliver behov for. Den generelle tendens på
landsplan viser, at der bliver flere singler i alle aldre, og der efterspørges derfor flere mindre
boliger, gerne i form af lejligheder og rækkehuse. Tendensen på landsplan er også, at vi bliver
flere ældre, og at der er en øget efterspørgsel på alternative boformer og fællesskaber.
Tendensen i Faxe Kommune følger den generelle tendens, men vi har samtidig stor efterspørgsel på parcelhuse og huse beliggende i åbent land. Vi har øget nettotilflytningen til Faxe
Kommune, og vores beliggenhed kombineret med huspriser gør kommunen til et attraktivt
valg.
Huspriserne og fundet af ”drømmeboligen” har naturligvis en afgørende betydning for valg af
bolig og lokalitet, men derudover er der en lang række øvrige faktorer, som påvirker valget
af bolig. Disse faktorer er blandt andet afstand til arbejde og en god beliggenhed i forhold til
overordnet infrastruktur og offentlig transport, gode skoler og daginstitutioner i lokalområdet, et veludbygget stinet og sikre skoleveje, adgang til natur og nærhed til familie og venner,
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og endelig et godt foreningsliv med mulighed for at dyrke de fritidsinteresser, man brænder
for. De nævnte faktorer er alle sammen nogle, som Faxe Kommune i høj grad kan tilbyde.
Vi har kun enkelte ungdomsuddannelser lokaliseret i Faxe Kommune, og en stor del af vores
unge pendler derfor til nabokommunerne for uddannelse. En velfungerende infrastruktur, der
gør det let at komme til uddannelsesbyerne, er derfor vigtigt for Faxe Kommune i forhold til
at være attraktiv for børnefamilier.

Byudvikling
Det er byrådets vision for byudvikling at fastholde bysamfundenes særkende, men samtidig styrke
byudviklingen der, hvor der er let adgang til infrastruktur og kollektiv transport.
Det betyder, at byudviklingen først og fremmest vil foregå i og omkring de større bysamfund, der
har lettest adgang til motorvej og jernbane.

Vision 2030

Hvordan kan den fysiske planlægning understøtte byudvikling?
Mange af kommunens borgere er afhængige af at pendle mellem job og bopæl. Derfor giver
det god mening at byudvikle de steder, hvor infrastrukturen allerede gør det let at komme
med enten den offentlige transport eller nemt og hurtigt ud på de store veje og på motorvejen, samt hvor der allerede er skoler, daginstitutioner og fritidstilbud i nærområdet.
Det betyder, at den primære byudvikling vil blive prioriteret i stationsbyerne Haslev, Karise,
Faxe og Faxe Ladeplads, samt Rønnede og Dalby som begge ligger godt placeret i forhold til
motorvejsnettet. I den forbindelse vil der også blive set på, om der er restarealer indenfor
de eksisterende byzoner, som kan omdannes til boligområder, så vi byudvikler der, hvor der i
forvejen er let adgang til byens forskellige servicetilbud.
Som tidligere nævnt oplever Faxe Kommune interesse for en bred palet af boligtyper og boformer.Vi vil derfor gerne kunne tilbyde et bredt udvalg, dog med respekt for hvad der passer
til den enkelte by og lokalitet. Hvis der bygges mere af en boligtype, end der er efterspørgsel
på, kan det risikere at betyde, at de enkelte områder mister sin attraktionsværdi for nye
tilflyttere.
Vi skal derfor ikke udpege for meget, da det giver en risiko for, at det enkelte område ikke
etableres indenfor en overskuelig tidshorisont, men ligger hen for længe og dermed ikke er
attraktivt.Vi er derfor nødt til at prioritere udlæg af nye boligområder og dermed også vælge
nogen fra - eller indarbejde dem i kommuneplanen med en prioriteret rækkefølge.
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Byudvikling de enkelte steder
Det er byrådets vision at udvikle attraktive boligområder, der giver mulighed for en bredere vifte
af forskellige boformer.Vi vil skabe rum og mulighed for alternative boformer og seniorboliger
- man skal kunne leve og bo godt i Faxe Kommune hele livet - og vi vil skabe de planmæssige
muligheder for at udvikle nye by- og boligområder ud fra et bæredygtighedsperspektiv.
Vision 2030

Hvordan kan den fysiske planlægning understøtte byudvikling?
Hvordan skal byudviklingen ske i de forskellige byer, og hvor store arealer skal der udlægges
til byudvikling? Hvordan skal der bygges og hvor meget, og hvilken placering er den bedste set
i forhold til den eksisterende by og de mange forskellige interesser, der er til arealerne - og
ud fra hvilke bæredygtighedsparametre? Hvilke alternative boformer skal vi give mulighed for,
og hvor giver det bedst mening at etablere seniorboliger?
Der er mange spørgsmål, der rejser sig, og mange måder det kan gøres på. For at få det
differentierede udbud som vi ønsker, er det vigtigt at byudviklingen er tilpasset det enkelte
sted og understøtter den enkelte bys karakteristika.Vi skal derfor have stort fokus på, hvad
styrken er det enkelte sted, og hvordan det kan bruges aktivt i forhold til bosætning og
tiltrækning af nye borgere. Det er ikke alle, der ønsker at bosætte sig i en by, men i stedet
drømmer om at have udsigt til åbne marker og bo i et hyggeligt landsbymiljø. Der er relativt
få byggemuligheder i landsbyerne, men de findes.
Udviklingsstrategier for landsbyer
Der er nationalt fokus på at fremme mulighederne for at udvikle landsbyer, som et led i at
gøre det attraktiv at bo, arbejde og drive virksomhed i landdistrikterne. Faxe Kommune
ønsker med den kommende kommuneplan at udarbejde udviklingsstrategier for kommunens
landsbyer.
Udviklingsstrategierne er en oplagt mulighed for at puste liv i lokalområdernes mange potentialer. Landsbyerne er vidt forskellige og rummer derfor også forskellige udviklingsmuligheder
for, hvad der kan ske i den enkelte landsby, uden at gå på kompromis med det særlige kulturmiljø, som mange af landsbyerne har.
Disse udviklingsstrategier for landsbyerne falder fint i tråd med statens nye landsplandirektiv,
der muliggør udviklingsområder i kystnærhedszonen. Når et område beliggende i kystnærhedszonen er udpeget som udviklingsområde, giver det flere muligheder for udvikling og
planlægning for landsbyen, der kan understøtte fx. turismeudvikling. Se mere om udviklingsområder i kystnærhedszonen på side 23.
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Kulturmiljøer
Hvordan kan den fysiske planlægning understøtte kulturmiljøer?
Arkitektskolen i Aarhus har sammen med Østsjællands Museum og Faxe Kommune i 2019
udpeget 39 særlige kulturmiljøer i Faxe Kommune. Formålet med udpegningen er, at synliggøre de værdier og udviklingspotentialer, som den byggede kulturarv rummer.
Kulturmiljøerne er en ressource, som kan aktiveres i forhold til udvikling af kommunen, og
rummer særlige muligheder for både bosætning, turisme og erhverv, som kan drage fordel af
kulturmiljøernes særlige identitet og de fortællinger, der knytter sig til stederne.
De mange store herregårde i vores område har haft stor betydning for udviklingen på egnen.
Flere af kommunens godser og herregårde hører til landets største og har haft en enorm
indflydelse på landsbyer, kirkebygninger, anlæg af jernbane, kalkindustrien og ladepladser.
Mange af kommunens landsbyer har været fæstebyer under herregårdene, og det tætte
tilhørsforhold mellem herregårde og de omkringliggende landsbyer er stadig tydelig at aflæse
både i landskabet og i bebyggelsen.
Bymiljøernes forskellige karakteristika og kulturarv er med til at give dem karakter og en
autenticitet, der gør dem attraktive og identitetsskabende for både beboerne og for bosætning. Det er derfor vigtigt, at være bevidst om hvad der skal fremhæves og bevares i de
enkelte bymiljøer, og hvad der kan ændres. Kommuneplan 2021-2033 kommer derfor til at
indeholde temaet kulturmiljøer med beskrivelse af muligheder og begrænsninger.
Kommuneplan 2021-2033 kommer i forbindelse med kulturmiljøer også til at indeholde en
revision af temaet kirkeomgivelser. Kirkernes samspil med landskabet og de nære omgivelser
er vigtige at bevare, derfor er alle kommunens landsbykirker omgivet af et område betegnet
kirkeomgivelser.
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Vores frivillige og foreninger
Byrådets vision er, at endnu flere borgere skal opleve at have et aktivt liv, være en del af et
fællesskab og engagere sig i noget meningsfuldt. Det skaber hele mennesker - man bliver et
gladere og stærkere menneske af at høre til, have velfungerende netværk og være aktiv i sin
hverdag.
Her spiller frivillige og foreninger en afgørende rolle, og kommunens rolle er at understøtte dette
arbejde ved at stille fritids- og kulturtilbud til rådighed. Vi vil fortsat udbygge vores tilbud, og vi vil
lægge vægt på, at udbygningen sker de steder, hvor den styrkede kollektive trafik og udbygningen
af stisystemer forbedrer mulighederne for at bevæge sig rundt i kommunen.

Vision 2030

Hvordan kan den fysiske planlægning understøtte frivillige og foreninger?
Faxe Kommune har mange aktive og engagerede lokalsamfund med mange foreninger,
interessegrupper og ildsjæle, som har en stor betydning for fællesskabet. Det er inden for
mange forskellige områder, at der lægges frivillige timer til gavn for lokalområderne, men inden
for idrætsområdet er der særligt mange, som lægger en frivillig indsats, som fx. trænere.
Syddansk Universitet lavede i 2018 en undersøgelse af børn og voksnes deltagelse i idræts-,
fritids- og kulturaktiviteter i Faxe Kommune. Undersøgelsen viste blandt andet, at de voksne
motionsudøvere oftest bruger naturen og stisystemerne til motion, samt at de foretrukne
motionsformer er vandreture, styrketræning og løb.
Til forskel fra de voksne, dyrker børn og unge oftest motion i en forening, og her er de foretrukne sportsgrene fodbold, svømning og gymnastik. Det er sportsgrene, som kræver fysiske
faciliteter i form af fodboldbaner og haller, og som derfor kræver arealer udlagt i kommuneplanen til formålet. Samtidig er det en aldersgruppe, som er afhængig af enten offentlig transport eller et sikkert stinet for at komme til og fra deres idrætsgren.
Undersøgelsen er nyttig i forhold til den fysiske planlægning, da vi kan udlede af den, at det er
vigtigt at skabe gode rammer for et aktivt liv i vores lokalområder. De gode rammer omfatter
både naturarealer og udearealer generelt, ligesom det omfatter byggeri, der kan rumme en
mangfoldighed af interesser, samt områder til helt særlige formål. Det er ikke muligt at etablere
alle tilbud og faciliteter i alle kommunens byer, men vi kan sikre, at der i kommuneplanen udpeges egnede arealer til fritidsformål i de enkelte byer, samt planlægge for at der skabes infrastruktur og stiforbindelser, der gør det nemt at komme til de rekreative arealer og lokaliteter
med fritidsformål.
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Infrastruktur
Byrådets vision er at styrke den fysiske sammenhængskraft i kommunen.Vi ønsker at de kollektive
transportformer og -tilbud udvikles på et bæredygtigt grundlag på linje med den samfundsmæssige udvikling vi ser komme.
Vi vil derfor arbejde aktivt for at styrke den kollektive transport på tværs af kommunen, og vi vil
prioritere en udbygning af stisystemer der forbinder kommunen. Det vil samtidig styrke mulighederne for, at turister og besøgende bevæger sig rundt i vores smukke naturområder.

Vision 2030

Hvordan kan den fysiske planlægning understøtte infrastruktur?
Faxe Kommune er et naturligt knudepunkt på Sjælland, med de store infrastrukturelle tiltag
som staten er i gang med, for eksempel Femernforbindelsen, opgradering af Rute 54 til
motorvej og elektrificering af jernbanerne. Dette har stor betydning for både bosætning og
erhverv i vores område.
Vi kan understøtte dette ved at sørge for, at byudvikling og erhvervsområder udvikles med
god adgang til eksisterende og kommende infrastruktur, ligesom vi kan udbygge infrastruktur,
hvor den mangler, og hvor den kan styrke sammenhængskraften. Det gælder både for den
overordnede vejstruktur i og omkring vores byer, samt for sammenhæng mellem eksisterende
byområder og byudviklingsområder, så bydelene bindes sammen.
Den kommende kommuneplan skal indeholde et tema om infrastruktur og vejudlæg, hvor de
gældende vejudlæg revideres, og der eventuelt udlægges nye vejudlæg.
Fokus på infrastruktur der understøtter sundhed
Infrastruktur er også stisystemer, som har betydning for sammenhængskraft både
lokalt og mellem byer. Den fysiske planlægning af nye byområder, fritidsområder og
infrastrukturprojekter kan være med til at give forbedrede vilkår for bevægelse, adgang til
naturoplevelser og fritidsaktiviteter, reduktion af støj, samt en række andre faktorer, som har
betydning for vores almene sundhed. På den måde kan den fysiske planlægning understøtte
sundhedsmæssige tiltag og indsatsområder.
En af kommunens udfordringer i forhold til sundhed er en stigning af antallet af overvægtige.
Det har stor værdi for den almene sundhed, at vi alle bevæger os mere i hverdagen, og selv
den korte gåtur har stor effekt. For at den daglige motion bliver så attraktiv som muligt,
kræver det at det er let og indbydende at benytte lokalområdets tilbud og muligheder.
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Det kan være ganske små ting, som fx. at sikre et veludbygget stisystem, der gør det let og
attraktivt at gå eller cykle rundt i de forskellige bydele eller til skole og job. Det kan også
være de små grønne pauser med opholdsmuligheder eller de gode udsigtspunkter, der gør
det attraktivt at gå en tur i lokalområdet.
For motionister har det stor betydning at have mulighed for at kunne variere ruter og få
forskellige naturoplevelser undervejs, mens det for den organiserede idræt har betydning, at
der er tilstrækkelige faciliteter, og at faciliteterne ligger de rigtige steder og opfylder kravene
til at idrætsgrenen kan udføres.
I forbindelse med byudvikling er det derfor vigtigt, at der udlægges stiudlæg, der giver adgang
mellem gamle og nye bydele og til fritidsaktiviter i lokalområdet, samt til attraktive grønne
pauser med en logisk sammenhæng til den omkringliggende by eller natur.

Uddannelse
Byrådets vision for uddannelsesområdet er, at dagtilbud og skoler skal være blandt de bedste i
landet. Vi vil samtidig arbejde for at inddrage erhvervslivet og frivillige og foreninger i undervisningen, så vores børn og unge bliver klædt endnu bedre på til livet som erhvervsaktive medborgere.
Vision 2030

Hvordan kan den fysiske planlægning understøtte uddannelse?
Gode servicetilbud og velfungerende rammer for vores børn og ældre er fundamentet for, at
Faxe er et godt sted at bo, både for de nuværende borgere og for de tilflyttere, vi gerne vil
tiltrække. Vores vision er at være en god bosætningskommune, og det kræver kvalitet i de
kommunale serviceydelser. Hvis vi kan realisere vores vision om at skabe “vækst med vilje”,
vil vi få flere ressourcer til fortsat at kunne udvikle de kommunale serviceydelsers kerneydelser og forbedre de fysiske rammebetingelser.
Kvalitet i skoler og daginstitutioner er en vigtig faktor for bosætning og tiltrækning af ressourcestærke børnefamilier. Den fysiske planlægning kan understøtte denne vision ved at sørge
for at udlægge arealer til nye skoler og daginstitutioner de steder, hvor børnetallet forventes
at stige. Placeringen af nye skoler og daginstitutioner kan med fordel placeres med god adgang
til naturoplevelser, som kan inddrages i undervisningen.
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Planstrategi 2020

VORES VIRKSOMHEDER
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Erhverv
Byrådets vision for erhversområdet er, at arbejde målrettet for at tiltrække nye virksomheder til kommunen, samtidig med at vi fastholder de virksomheder og arbejdspladser vi har.
Vi vil gøre en særlig indsats for at tiltrække iværksættervirksomheder og videnstunge virksomheder,
der kan bidrage til at skabe lokale arbejdspladser. Derfor vil vi i vores erhvervsstrategi være opsøgende og involverende.
Vi vil målrettet og aktivt arbejde på at gøre opmærksom på Faxe Kommune som en attraktiv
mulighed, også for pladskrævende og arbejdskraftintensive virksomheder.

Vision 2030

Erhvervsstrategi 2019-2022
Det overordnede pejlemærke i erhvervsstrategien er at skabe vækst og vækstbetingelser
gennem styrkelse af samspil, samarbejde og dialog. Den fysiske planlægning er med til at skabe
nogle af rammevilkårene for erhvervslivet. Det kan for eksempel være udlæg og planlægning
for erhvervsarealer og infrastruktur.
Erhvervsstrategi 2019-2022 har fokus på fem indsatsområder:
•
•
•
•
•

Arbejdskraft og kompetencer
Særlige branchestrukturelle indsatser
Forbedringer af infrastruktur
Kommunens erhvervspotentialer
Branding og imagepleje

Arbejdskraft og kompetencer
Det er en central del af Faxe Kommunes bosætningsstrategi, at kommunen skal være attraktiv
for tilflyttere. Kommunens borgere er både kunder i butikkerne og hos de lokale håndværkere, de er medarbejdere i virksomhederne, samt iværksættere og virksomhedsejere.
Det er derfor vigtigt, at vi kan tilbyde en bred vifte af boligtyper med god beliggenhed, samt
skole og fritidstilbud, som en moderne familie har brug for, hvis vi fortsat skal tiltrække nye
familier, der bosætter sig og arbejder lokalt.
For virksomhederne er det væsentligt at have kvalificeret arbejdskraft i nærområdet, og en
positiv tilflytning har derfor også betydning for valg af lokalitet, når en ny virksomhed etablerer sig.
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Foto er på vej....

Særlige branchestrukturelle indsatser
De særlige erhvervs- og branchestrukturelle forudsætninger, som Faxe Kommune har,
skal danne grundlag for konkrete udviklingsprojekter. Erhvervsstrategien beskriver turismeerhvervet, som et område med et særligt stort vækstpotentiale.
Faxe Kommune har allerede mange og store fødevarevirksomheder, og den lokale fødevareproduktion og fødevareområdet generelt er et stort og vigtigt område, og det er derfor
oplagt at forfølge og undersøge fødevareområdets vækstpotentiale.
Faxe Kommune har også mange virksomheder indenfor entreprenør- og håndværksbranchen.
Grøn omstilling og bæredygtig vækst er også et fokusområde, og der skal satses på vedvarende energi i form af eksempelvis solceller, solvarme, vindmøller og bedre udnyttelse af affaldsprodukter og overskudsvarme.
Forbedringer af infrastruktur
Velfungerende infrastruktur og muligheden for en fleksibel udveksling med omgivelserne både fysisk og digitalt - er afgørende forudsætninger for effektivt at kunne udnytte ressourcer
og potentialer.
De statslige infrastrukturprojekter for Femernforbindelsen og Den Sjællandske Tværforbindelse er vigtige for Faxe Kommune og får betydning for vores virksomheders vækstpotentiale
og for den adgang til omverdenen, som motorvejsnettet giver. Der er i erhvervsstrategien
fokus på, at både vejtilslutning til motorvejen ved Rønnede, så der er direkte forbindelse til
Faxevej, og etablering af nordvendte ramper ved Ulse er vigtige.
En velfungerende digital infrastruktur er også essentiel for erhvervslivet. Der er fortsat fokus
på, at udrulning af fibernet og forbedring af mobildækningen skal omfatte hele kommunen.
Kommunens erhvervspotentialer
Faxe Kommunes erhvervspotentialer skal promoveres bredt. Kendskab til området og synlighed for virksomheder skal styrkes, herunder også markedsføring af kommunens erhvervsområder. Erhvervsområdet i Rønnede direkte ud til E47 har en særlig attraktiv beliggenhed,
men også erhvervsområderne i byerne Haslev, Faxe, Rønnede, Dalby, Karise og Faxe Ladeplads kan tilbyde noget hver især og har plads til at byde velkommen til nye virksomheder.
Faxe Ladeplads Havn er en erhvervshavn med udskibning af primært kalkprodukter og korn.
Der er mulighed for en styrket erhvervsmæssig udnyttelse og tiltrækning af havnerelaterede
erhverv i overensstemmelse med de miljømæssige vilkår.
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Branding og imagepleje
Som et supplement til erhvervsstrategiens øvrige temaer arbejdes der med branding af
området for erhvervslivet. Både som et attraktivt bosætningsområde, hvor man kan slå sig
ned med hele familien, og som en attraktiv lokalitet for nye virksomheder. Faxe Kommune har
mange spændende virksomheder og lokale iværksættere, som er med til at gøre en forskel men vi kan sagtens finde plads til flere.
Hvordan kan den fysiske planlægning understøtte erhvervsstrategi 2019-2022?
Det er ikke den fysiske planlægning alene, som skaber rammevilkårene. Der er en lang række
øvrige faktorer, som har betydning, blandt andet kommunens geografiske placering, de relativt
billige boliger og erhvervsarealer i forhold til hovedstadsområdet, og potentiale for udvikling
af særlige brancher, som alt sammen kan være med til at skabe øget vækst for vores erhvervsliv.
Den kommende kommuneplan skal give mulighed for at indsatserne i erhvervsstrategien kan
udfolde sig. Faxe Kommune har erhvervsarealer i alle kommunens større byer, som vil kunne
tilbyde noget hver især til kommende virksomheder. Der kan være forskellige faktorer der
afgør, hvilken lokalitet der er mest velegnet for den enkelte virksomhed, fx. branchefællesskab
med eksisterende virksomheder, synlighed, infrastruktur eller noget helt andet.
Det skal i den kommende kommuneplan vurderes, om de eksisterende erhvervsområder har
tilstrækkelig kapacitet til de forskellige typer af erhverv, eller om der skal udlægges nye områder eller ske en anden inddeling af de allerede udlagte erhvervsområder. Den kommunale
planlægning skal samtidig sikre drifts- og udviklingsmuligheder for produktionsvirksomheder
af national interesse, samt at der er tilstrækkelige arealer til risikovirksomheder.
I forhold til udvidelse af erhvervsområder vil der være særlig fokus på erhvervsområdet ved
motorvej E47, hvor det er kommunens ønske, at kunne tilbyde attraktivt beliggende erhvervsgrunde både nu og fremadrettet.
Detailhandlen i Danmark er generelt presset af internethandel. Med den nye planlov er der
åbnet mulighed for, at storcentrene i de større byer kan udvides. Det betyder, at Næstved
Storcenter kan bygge nye specialbutikker. I forbindelse med planlægning for netop udvidelse af
Næstved Storcenter, er der blevet udarbejdet en analyse, som viser, at udvidelsen kun vil få en
relativt lille indflydelse på antallet af specialbutikker i Faxe og Haslev bymidter.
Alt i alt er det vigtigt, at have fokus på vilkårene for den fysiske detailhandel i vores byer. I
forbindelse med den kommende kommuneplan skal der derfor ses på mulighederne for at
ændre og udvide eksisterende butikker og for at etablere nye butikker. Vi skal have særligt
fokus på, hvorledes de nye regler for detailhandel kan blive til gavn for butikslivet i vores
kommune.
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Faxe Kommune har meget store landbrugsvirksomheder og dermed også store enheder,
der kræver plads. Lovgivningsmæssigt er det sikret, at landbrugsvirksomheder kan udvides,
hvis de opfylder de gældende krav i lovgivningen. Der skal i den kommende kommuneplan ses
på udpegning af arealer til store husdyrbrug.
Erhvervsstrategien beskriver turismeerhvervet som et område, med et særligt stort vækstpotentiale, og som fx. kan understøttes gennem planlægning for udviklingsområder i kystnærhedszonen og udlæg af nye sommerhusgrunde i Faxe Ladeplads.
Se mere om dette side 22-23.
Endelig har planlægning for kommende infrastruktur stor betydning for udbygning af erhvervs
områder og byudvikling, så der sikres en god sammenhæng mellem bolig, job og transport.
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Turisme
Byrådets vision for turisme er at fortsætte og styrke den udvikling, som allerede er i gang på
baggrund af Temaplanstrategi for turisme fra 2017.
Med godserne, de store skovområder og kysten har vi gode muligheder for at fortsætte udviklingen
af natur- og kulturturisme som et væsentligt erhverv, og det vil vi indtænke i samarbejdet med
erhvervsliv og virksomheder.

Vision 2030

Hvad kendetegner turismen i Faxe Kommune?
Faxe Kommune er en del af destination Sydkystdanmark, hvor ”Kalklandet” er unikt for vores
del af destinationens område. Hertil kommer de smukke godslandskaber og kyststrækningen
langs hele Faxe Bugt, hvor især campingpladserne og Skovtårnet tiltrækker mange turister.
Region Sjælland er som turistmål generelt udfordret ved kun at have relativt få markante
destinationer. Skovtårnet har dog fået meget stor international opmærksomhed, og har på
kort tid formået at blive en meget markant destination med mange besøgende. Vi har en
oplagt mulighed for at få besøgende til Skovtårnet til at blive i lokalområdet og opleve områdets øvrige tilbud.
En af Faxe Kommunes store styrker er naturoplevelser og kulturhistorie, som samtidig er en
trend indenfor turisme, der er i fremgang. Den store tæthed af slotte og herregårde kombineret med gastronomi og adventure turisme og aktiv ferie i naturen, samt udvikling af vandreog cykelruter er oplagt at gøre mere ud af. Det er også oplagt at tilbyde konceptløsninger
hvor både oplevelser, overnatning, konferencer og shopping er en del af en samlet pakke, der
kan tilbydes.
Faxe Kommune har traditionelt mange camping- og cykelturister i sommerhalvåret. Med
vores geografiske beliggenhed nær byer om København, Malmø og Hamborg, er det også
muligt at satse på weekendophold og på at være et udflugtsmål for internationale turister,
der tager en dagstur ud af København. Med motorvej E47 gennem kommunen er det også en
mulighed at gøre sig attraktiv for, at turister på vej gennem det nordlige Europa planlægger at
gøre et stop på turen netop her hos os.
Der er et stort potentiale for at udvikle hele turismesektoren i området især med fokus på
kyst- og naturturisme. Dansk Kyst- og Naturturisme har sammen med Realdania netop i disse
år fokus på at løfte turismen på Sjælland og øerne, med det formål at skabe lokal vækst, øget
beskæftigelse og bæredygtig udvikling.
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Fremtiden forventes at byde på gode muligheder for at øge turismen i Faxe Kommune.
Udvikling af rammebetingelserne for turisme er derfor vigtigt i den kommende kommuneplan,
hvor hele værdikæden omkring turisme, som fx. destinationer, publikumsfaciliteter, rekreative
faciliteter, overnatning, spisesteder osv. skal fremmes, så det samlede potentiale bringes i spil.
Overnatningsfaciliteter
Skovtårnet har i sine første 9 måneder haft et besøgstal på omkring 300.000 besøgende.
Det er en væsentlig forøgelse af kommunens samlede besøgstal og giver en øget efterspørgsel efter flere og nye overnatningstilbud til en bredere målgruppe. Det vil derfor være naturligt at forsøge at understøtte nye tiltag for forskellige overnatningstilbud, herunder faciliteter
der både er attraktive for korte weekendophold og faciliteter, som er attraktive for overnatning af længerevarende karakter.
Størstedelen af de eksisterende overnatningstilbud i Faxe Kommune er på kommunens 4
campingpladser, Feddet Strand Resort,Vemmetofte Strand Camping, Lægårdens Camping og
Faxe Ladeplads Camping. Heraf har Feddet Strand Resort langt de fleste overnatninger og er
ikke blot kommunens største overnatningssted, men hele regionens største overnatningssted.
Der er en forventning om at både camping, glamping, feriehuse og de små lokale overnatningssteder vil opleve en øget efterspørgsel i de kommende år. Der er en øget interesse for
de mindre og alternative overnatningsformer, som understøtter den særlige oplevelse og det
”ikke-turistede”, autentiske og naturnære.
Der ud over ses der en tendens til, at der er en udvikling i mere aktive ferieformer. Blandt
andet adventure turisme og kursus- og konferencetilbud, som tilbyder pakkeløsninger med
indbyggede oplevelser eller særlige arrangementer eller events. Erhvervs- og mødeturisme
med overnatning har et potentiale for at blive en vækst driver i regionen, og Faxe Kommune
bør i kraft af sin geografiske placering have potentiale for udvikling af netop kursus- og konferencetilbud.
Det skal også undersøges, om der er brug for særlige overnatningsmuligheder for autocampere, der gør et stop undervejs gennem deres rejse rundt i Nordeuropa, eller om der er
mulighed og interesse for at udnytte kommunens mange efterskoler og tidligere badehoteller
til overnatning i højsæsonen. Der er kort sagt brug for en langt større palet af overnatningstilbud, end vi har i dag, og som den kommende kommuneplan kan understøtte.
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Udlæg af nyt sommerhusområde
Med ”Landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen”, har Faxe Kommune fået lov til at udlægge et areal ved Strandhovedvej i Faxe
Ladeplads til nyt sommerhusområde med mulighed for udstykning af 22 sommerhusgrunde.
Det nye sommerhusområde indarbejdes i den kommende kommuneplan, og derefter kan der
udarbejdes lokalplan for området, så det bliver muligt at udstykke grundene. Overførsel af
arealet til sommerhusområde sker ved lokalplan, som skal være endeligt vedtaget og offentliggjort senest 8 år efter landsplandirektivets ikrafttrædelse, ellers bortfalder muligheden for
at overføre arealet til sommerhusområde. Området kan sagtens rumme flere sommerhuse,
og Faxe Kommune vil når muligheden viser sig, søge om yderligere udlæg af sommerhuse, hvis
det første udlæg bliver en succes.
Udvidelse af Faxe Ladeplads Havn
Med lokalplan 500-46 er der planmæssigt givet mulighed for en udvidelse af Faxe Ladeplads
Havn. Udvidelsen vil betyde, at der kan skabes 140 nye bådpladser, og dermed give plads til
at havnen kan have langt flere gæstesejlere, end der er plads til i dag. Lokalplanen giver også
mulighed for udvikling af butiks- og caféliv for havnens brugere og gæster. Faxe Ladeplads
Havn arbejder løbende med at opgradere faciliteterne for deres brugere, og havnen fungerer
som et naturligt mødested for både turister og lokale. Der er derfor et potentiale i at udvikle
havnen som en attraktion for områdets turister.
Rekreative faciliteter ved strandene omkring Faxe Ladeplads
Strandende både nord og syd for Faxe Ladeplads har stor rekreativ værdi for alle kommunens
borgere og besøges af både sommerens mange strandgæster og vinterbadere. Strandene og
kontakten til Faxe Bugt har samtidig stor betydning for de lokale beboere og er en væsentlig
faktor for bosætning i området. Der et stort potentiale i fortsat at udvikle faciliteterne ved
strandene, samt hele kyststrækningen generelt, så de både tilgodeser lokalområdets rekreative muligheder og områdets turister.
Faxe Ladeplads var i første halvdel af 1900-tallet en attraktiv bade- og ferieby med mange
badehoteller og pensionater, hvor borgerskabet tog på landet for sommeren. Byen har fortsat
et stort potentiale i at tiltrække turister, der søger natur, strand og et aktivt friluftsliv i tilknytning til vandsportsaktiviteter.
Hele kyststrækningen er en del af de internationale cykel- og vandreruter igennem Nordeuropa, og en styrkelse af områdets faciliteter indenfor natur-, frilufts- og adventure turisme
vil være med til at gøre området endnu mere attraktivt for cykelturister, sommerhusgæster,
sejlere og alle der generelt gerne vil holde en aktiv ferie for hele familien.
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Udviklingsområder i kystnærhedszonen
Regeringen udsendte januar 2019 landsplanredegørelsen ”Vækst og udvikling gennem fysisk
planlægning”. Landsplanredegørelsen beskriver de nye muligheder, som planloven giver for
vækst og udvikling.
For Faxe Kommune betyder de nye muligheder blandt andet, at vi kan søge om udpegning af
udviklingsområder i kystnærhedszonen. Arealer i kystnærhedszonen er normalt underlagt
mere restriktive regler end øvrige arealer i landzone. Grunden til at man på landsplanniveau
har udpeget kystnærhedszoner, er for at beskytte kysterne mod anlæg, som ikke har en særlig
planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for en kystnær placering.
Med udpegningen af udviklingsområder gives der samme muligheder, som for øvrige landzonearealer generelt. Det kan fx. være udnyttelse af tomme bygninger til nye formål, som kan
gavne udviklingen disse steder. Små iværksættervirksomheder kan, hvis de opfylder kravene
i lovgivningen, slå sig ned i funktionstomme bygninger og være med til at styrke sammenholdet og den lokale identitet. I udviklingsområderne omkring Faxe Ladeplads vil det også være
muligt at inddrage nye arealer til byzone.
Disse udpegninger er derfor vigtige for hvad der fremadrettet kan gives tilladelse til, og kan
have meget stor betydning for bosætning, turisme og erhvervsliv som relaterer sig til dette.
Udpegningerne kommer til at indgå i den kommende kommuneplan, sammen med udpegning
af Grønt Danmarkskort og øvrige temaer i kommuneplanen, som kan have betydning for
udviklingsområderne.
Faxe Kommune har søgt om udviklingsområder omkring flere af kommunens landsbyer i kystnærhedszonen og har fået en række af disse udviklingsområder bevilliget. Faxe Kommune har
søgt om yderligere udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen, herunder omkring
kommunens campingpladser Feddet Strand Resort og Vemmetofte Strand Camping samt
Vemmetofte Kloster. Udviklingsområderne kan ses på kortbilag side 32.
Udviklingsområderne indarbejdes i den kommende kommuneplan. Udpegningen af udviklingsområder bortfalder 5 år efter landsplandirektivets ikrafttrædelse, hvis de ikke inden er
indarbejdet og politisk vedtaget i kommuneplanen.
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Strategi for øget adgang til naturoplevelser
Faxe Kommune vedtog i 2019 en strategi for øget adgang til naturoplevelser, med det formål
at fastholde og udvikle mulighederne for adgang til at nyde og bruge den righoldige natur
i Faxe Kommune. For turismen i Faxe Kommune er adgangen til naturoplevelser og en
veludbygget rekreativ infrastruktur især vigtigt, og er et fokusområde der skal udvikles.
Naturrelateret turisme er i fremdrift men kræver også, at de attraktive naturområder er
tilgængelige med sti og rutesystemer, samt at der på de vigtige besøgsområder er gode
publikumsfaciliteter. En bæredygtig turisme skal ske på stedets præmisser og de stedbundne
naturkvaliteter, og det er afgørende både at bevare og beskytte, samtidig med at kvaliteterne
bringes i spil i en oplevelsesmæssig sammenhæng. Arbejdet skal ske med respekt for bevarelse af naturen og i tæt samarbejde med lodsejere, brugere og relevante organisationer.
Der er allerede eksisterende internationale cykel- og vandreruter gennem Faxe Kommune, og
disse stisystemer kan med fordel forbindes til kommunens attraktioner og primære overnatningssteder, så det bliver let for turister at færdes rundt i lokalområdet.
De kvaliteter som et veludbygget stinet giver, er ofte også særdeles attraktive for kommunens egne borgere og for tiltrækning af tilflyttere til kommunen generelt. Det giver derfor
god mening at give det eksisterende stinet et kvalitetstjek og udbygge med nye stier, der øger
attraktionsværdien for turister og samtidig er til daglig glæde for kommunens egne borgere.
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Klima-, miljø- og naturpolitik
Byrådets vision for fortsat at skabe vækst og udvikling, så vi kan opretholde og videreudvikle
vores kommune som et godt sted at bo og leve hele livet, skal ske så kommende generationer har
mindst lige så gode muligheder for et godt liv, som vi har i dag.
Bæredygtig udvikling og de tilhørende 17 FN-verdensmål skal være en ramme for kommunens
vækst og udvikling. Byrådet ønsker lokalt at tage et medansvar globalt.
Vi kan ikke undgå at påvirke vores klima, miljø og natur. Byrådet vil forholde sig aktivt i forbindelse
med at modvirke klimaforandringer - herunder reduktion af udledning af CO2 og andre drivhusgasser, mindskelse af miljøbelastningen og fremme af biologisk mangfoldighed.

Vision 2030

Klima
Klimalov
Regeringens aftale om klimalov fra december 2019 indeholder et mål om 70% reduktion af
udledningen af drivhusgasser i 2030 (målt i forhold til 1990) og et langsigtet mål om klimaneutralitet senest 2050. Aftalen vil blive efterfulgt af en handlingsplan, som forventes blandt
andet at understøtte skovrejsning og en stærkere koordination af indsatsen i forhold til
kystsikring. Disse muligheder vil naturligvis blive fulgt med stor interesse, da skovrejsning og
kystsikring er relevant for Faxe Kommune.
Hvordan kan den fysiske planlægning understøtte klima, miljø og natur?
Faxe Kommunes nye Klima-, miljø- og naturpolitik er undervejs og forventes færdig umiddelbart efter færdiggørelsen af Planstrategi 2020. Faxe Kommunes politik for dette område skal
du derfor finde i Klima-, miljø- og naturpolitikken. Faxe Kommuneplan indeholder en række
temaer indenfor disse emner, som skal revideres i den kommende kommuneplan, og som vil
blive beskrevet i de følgende afsnit.
Klimahandlingsplan
Klimaet ændrer sig hvilket indebærer havvandsstigninger, øget nedbør, varmere somre og kraftigere storme. Konsekvenserne af klimaforandringer og ekstremvejr kan være svære at sikre
sig helt imod, men gennem langsigtet og målrettet fysisk planlægning, er det muligt at forebygge væsentlige skader i forbindelse med stormflod eller skybrud og reducere vores sårbarhed
over for ekstreme hændelser.
Faxe Kommunes klimatilpasningsplan fra 2013 tager udgangspunkt i en kortlægning af arealer,
hvor der er risiko for oversvømmelser i forbindelse med stormflod og skybrud. En række af
disse arealer er ved tiltag som separatkloakering og regnvandsbassiner ikke længere i risiko
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for oversvømmelse fra skybrud. Der kan dog være andre lavtliggende arealer, som ved en
kombination mellem grundvandstigning og skybrud kan være i risiko for oversvømmelse.
Det er derfor vigtigt, at vi ved kommende arealudlæg til byudvikling er særligt opmærksomme
på at tage højde for disse forhold.
Risiko for oversvømmelse
Med den nye planlov skal kommunerne udpege arealer med risiko for oversvømmelse eller
erosion. Faxe Kommune er ikke lige så udfordret på dette risikoområde, som andre af landets
kommuner er, men skal alligevel udvise rettidig omhu i den fysiske planlægning. Her er det
især kyststrækningen langs Faxe Bugt, som vi skal være opmærksomme på, hvor stormflod
kan være en udfordring for de lavest beliggende områder, herunder områder i og omkring
Faxe Ladeplads samt Feddet.
Stormflod kombineret med store nedbørsmængder, er en udfordring for de lavtliggende arealer omkring Faxe Å og Lille Å, som ligger særligt udsat. Med udlæg af det nye sommerhusområde ved Strandhovedvej vil det være naturligt at se på, om overskudsjord fra den kommende
udstykning kan være med til at sikre bebyggelserne omkring ådalen mod oversvømmelser og
samtidig gøre området mere rekreativt tilgængelig, til glæde for både beboere og turister.
Der skal generelt ses på muligheden for samarbejder omkring omdannelse af lavtliggende og
vandlidende områder omkring vandløb til vådområder der kan tjene flere formål, blandt andet
reduktion af udledning af kvælstof til vandløbene samt forsinkelse og opstuvning af store regnvandsmængder, så de forhindres i at gøre skade på boliger og infrastruktur. Her kan frivillige
aftaler om jordfordeling være en mulighed.
Miljø
Solceller og vindmøller
Alternative energiformer vil også fremadrettet have fokus i Faxe Kommune, og der skal derfor kigges nærmere på, hvor og hvordan Faxe Kommune kan understøtte den fysiske planlægning indenfor dette område.
Vedvarende energi spiller en stor rolle i forhold til reducering af drivhusgasser. Der er stor
interesse fra private grundejere for at opsætte solenergianlæg på marker, og det forventes,
at denne interesse vil fortsætte. Der er i den seneste planperiode udlagt arealer til 4 solcelleområder på strækningen mellem Freerslev og Tureby, og der er lokalplanlægning undervejs
for flere i andre områder af Faxe Kommune. Den kommende kommuneplan vil indeholde
retningslinjer for solenergianlæg.
I kommuneplanen er der udpeget arealer til vindmøller flere forskellige steder. De nyeste
møller er opstillet ved Turebylille, mens andre af de opsatte møller efterhånden har en alder
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der gør, at man skal overveje, hvad der skal ske, når møllerne ikke længere er funktionsdygtige. Skal nogle møller nedlægges og arealerne udgå som vindmølleområder, eller skal der
udlægges nye arealer til vindmøller?
Det er nogle af de spørgsmål som rejser sig, og udlæg af vindmølleområder skal derfor revideres i den kommende kommuneplan.
Natur
Skovrejsning
Skovrejsning kan tjene mange formål. Skovene er med til at binde CO2, og afhængig af hvor
de etableres og hvad udgangspunktet er, kan de være med til at beskytte grundvandet mod
forurening og øge biodiversiteten. Samtidig er skove attraktive for rekreative interesser og
har stor værdi i forhold til bosætning.
Faxe Kommune etablerer i 2020 nye offentlige skove nær byerne Haslev og Karise, hvor
rekreative interesser og naturindhold har stort fokus. Skovrejsning generelt er et område,
som Kommuneplan 2021-2033 vil se nærmere på. De gældende udpegninger af hvor skovrejsning er ønsket og uønsket, er tilbage fra amternes tid. Der er stor forskel på, hvordan de to
tidligere amter har vurderet, om skovrejsning var ønsket eller uønsket.
Der vil derfor blive udarbejdet en ny samlet vurdering i forbindelse med den kommende
kommuneplans udpegning af skovrejsningsområder. Vurderingen vil tage udgangspunkt i
landskabskarakteranalysen og muligheden for at kunne understøtte udpegningerne i Grønt
Danmarkskort, samt ønsker fra lodsejere om mulighed for skovrejsning.
Grønt Danmarkskort
Kommunerne skal foretage en samlet planlægning for naturbeskyttelsesinteresser. Planlægningen kaldes ”Grønt Danmarkskort” og skal ske i samarbejde med nabokommuner. Målet er at
skabe større og bedre naturområder med bedre fysisk og/eller funktionel sammenhæng.
Grønt Danmarkskort skal sikre en forstærket indsats for større og sammenhængende
naturområder, og når det er færdigudpeget tjene som et strategisk planlægnings- og prioriteringsværktøj, der kan anvendes af både kommuner, stat, foreninger og fonde, som grundlag for
prioritering af kommende naturindsatser.
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Alle eksisterende Natura 2000-områder på land skal udpeges til Grønt Danmarkskort.
Derudover skal følgende 3 kriterier i prioriteret rækkefølge ligge til grund for de øvrige
udpegninger.
1. Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser udenfor Natura 			
2000-områderne.
2. Potentielle naturområder, som udvider eller skaber sammenhæng mellem 		
eksisterende naturområder.
3. Naturområder med synergieffekter for fx klimatilpasning, vandmiljø eller 		
rekreation.
På tværs af kommunerne var der i 2017/2018 nedsat lokale naturråd, som bistod kommunerne med anbefalinger for udpegningen af de områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort,
samt forslag til udpegning af konkrete områder.
Faxe Kommune har på baggrund af dette arbejde udarbejdet et samlet forslag til hvilke
arealer, der kan indgå i Grønt Danmarkskort. Naturrådets anbefalinger og udpegninger indgår
i det videre arbejde med den kommende kommuneplan sammen med byrådets prioritering af
naturindsatsen. De tidligere beskrevne udviklingsområder i kystnærhedszonen må ikke ligge
indenfor udpegningerne til Grønt Danmarkskort.
Det er en forudsætning for velfungerende naturplanlægning, at der sikres et godt samspil med
de øvrige arealinteresser i det åbne land. Der lægges således vægt på, at kommunernes udpegninger ikke på sigt kan påføre lodsejerne begrænsninger i forhold til udnyttelse af mulighederne for landbrugsejendomme.
Hvad betyder Grønt Danmarkskort for Faxe Kommune?
Grønt Danmarkskort bliver styrende for udviklingsmulighederne i kystnærhedszonen og kan
have betydning for udviklingen af vores turisme. Udpegningerne får betydning for, hvor det er
muligt at have sommerhusområder, campingpladser og fritidsanlæg, samt for hvor der kan ske
byudvikling. Derudover har Grønt Danmarkskort betydning for udpegning af arealer til naturgenopretningsprojekter, skovrejsningsmuligheder og projekter der i øvrigt tilgodeser ny natur.
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Fælles anbefalinger fra lokalt naturråd 17
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Grønt Danmarkskort er et dynamisk kort, der løbende kan tilpasses naturudviklingen.
Offentlige arealer skal indgå i udpegningen af Grønt Danmarkskort.
Udpegninger skal ske i en proces, hvor der er stor fokus på lodsejersamarbejde
og borgerinddragelse.
Alle Natura 2000-områder skal udpeges som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og tilstræbes styrket.
Områder med en høj artsscore tilstræbes udpeget som områder med særlige
naturbeskyttelsesinteresser.
Større § 3-beskyttet natur, som ligger inden for eller umiddelbart op ad arealer,
hvor der er en høj artsscore skal udpeges som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser.
Fredninger, hvor formålet med fredningen er at sikre et højt naturindhold, kan udpeges som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og tilstræbes styrket.
Offentligt ejede skove kan udpeges som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser.
Arealer, som er vigtige korridorer for truede arter inden for områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, kan udpeges som økologiske forbindelser.
På offentligt ejede arealer, hvor der udvikles friluftsliv, kan økologiske forbindelser
udpeges.
Udvikling af turisme og friluftsliv kan indgå i udpegningen af Grønt Danmarkskort,
hvor naturområder kan bære rekreativ benyttelse.
Udpegningsmuligheder med hensyn til tilbageholdelse af vand i forbindelse med
skybrudssituationer, klimasikring og miljøprojekter kan undersøges i ådale og/eller
på lavbundsjorde.
Fokus på udpegning af sammenhængende arealer – arealstørrelsen er vigtig, det
skal ikke være for små arealer, men husk stadig § 3.
Naturarealer i ådale med høj artscore kan udpeges.

Planstrategi 2020

BAGGRUND for Planstrategi 2020
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Miljøvurdering i forbindelse med Planstrategi 2020
I henhold til LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer
og konkrete projekter (VVM), skal der tages stilling til, om Planstrategi 2020 skal følges af en
særlig miljørapport.
Loven stiller kun krav om, at planer og programmer, som skrives i medfør af lovgivningen, skal
miljøvurderes. Planlovens plantyper, så som kommune- og lokalplaner, er som udgangspunkt
obligatorisk omfattet af lovens bestemmelser om miljøvurdering.
Agenda 21- og planstrategier er som udgangspunkt ikke omfattet af lovens bestemmelser om
miljøvurdering, idet det antages, at hverken Agenda 21eller kommuneplanstrategier normalt
fastlægger bindende rammer for fremtidige anlægstilladelser.
Det beror på planstrategiens konkrete indhold, om den skal følges af en særlig miljø rapport.
Strategier, der sætter bindende rammer for fremtidige anlægsarbejder opført på bilag 1 eller 2
til loven, eller som kan påvirke internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt, vil således
også være omfattet af kravet om miljøvurderinger, idet strategier falder ind under lovens definition af begrebet ”plan og program”. Det er indholdet i den enkelte konkrete planstrategi,
der er bestemmende for, om planen skal miljøvurderes og på hvilket niveau.
Det vurderes, at Faxe Kommunes Planstrategi 2020 ikke indeholder direkte bindende rammer for fremtidige anlægstilladelser, der kan påvirke internationale naturbeskyttelsesområder.
Den indeholder heller ikke direkte bindende rammer for fremtidige anlægsarbejder opført på
bilag 1 eller 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.
Afgørelsen om ikke at lave en miljøvurdering af planstrategien kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet senest fire uger efter den offentlige bekendtgørelse af planstrategien. Du kan
læse mere om klagereglerne på www.naevneneshus.dk.
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Kortbilag - udviklingsområder
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Oversigt over vedtagne planer i perioden

Nedenstående oversigt viser de kommuneplantillæg og lokalplaner, der er blevet udarbejdet siden
Kommuneplan 2013. Kommuneplan 2013 blev genvedtaget i 2016. Det er først i den kommende
Kommuneplan 2021-2033, at ændringerne fra de nedenstående kommuneplantillæg indarbejdes og
fremgår af kommuneplanen.
Vedtagne tillæg til kommuneplanen og tillæg undervejs:
Nr. 1 - Haslev Midtby		
			
Vedtaget 14.09.2017
Nr. 2 - Rammeområde H-B29					Vedtaget 09.06.2015
Nr. 3 - Boligområdet Permatopia i Karise 			
Vedtaget 16.04.2015
Nr. 4 - Centerområde Faxe Ladeplads 				
Vedtaget 10.09.2015
Nr. 5 - Faxe Ladeplads Havn 				
Vedtaget 10.12.2015
Nr. 6 - Camp Adventure ved Vester Egede			
Vedtaget 15.12.2016
Nr. 7 - Rådhusvej 2 i Faxe					
Vedtaget 17. 03.2016
Nr. 8 - Ændring af rammeområde H-B31			
Vedtaget 17.11. 2016
Nr. 9 - Gammel Lysholm skole				
Vedtaget 09.02.2017
Nr. 10 - Nyt rammeområde for teknisk anlæg			
Vedtaget 20.04.2017
Nr. 11 - Ændring af detailhandelsbestemmelser			
Vedtaget 20.04.2017
Nr. 12 - Haveaffaldsplads i Karise				
Vedtaget 14.03.2017
Nr. 13 - Faxe Ladeplads lystbådehavn og sydstrand		
Vedtaget 14.12.2017
Nr. 14 - Solcellepark ved Turebylille 				
Vedtaget 14.06.2017
Nr. 15 - Dalby bymidte					
Vedtaget 16.11.2017
Nr. 16 - Bl. bolig og erhverv ved Håndværkerhøjskolen 		
Afvist
06.02.2020
Nr. 17 - Nordskovvej					
Vedtaget 15.03.2018
Nr. 18 - Blandet bolig og erhverv ved Roholte			
Vedtaget 11.04.2018
Nr. 19 - Bryggeriet i Faxe					
Vedtaget 13.06.2018
Nr. 20 - Solcelleparker nordøst for Haslev			
Vedtaget 14.03.2019
Nr. 21 - Boligområde ved Gl. Næstvedvej 			
Vedtaget 11.04.2019
Nr. 22 - Boligområde ved Drosselvej i Karise			
Afvist
20.06.2019
Nr. 23 - Solcellepark på Tryggevælde Mark			
Vedtaget 06.02.2020
Nr. 24 - Intet tillæg
Nr. 25 - Camp Adventure ved Vester Egede			
Vedtaget 20.06.2019
Nr. 26 - Boligområde nord for Bregentvedvej i Haslev 		
Vedtaget 12.12.2019
Nr. 27 - Solceller Jomfruens Egede				
Under udarbejdelse
Nr. 28 - Haslev Fjernvarme					
Vedtaget 06.02.2020
Nr. 29 - Rønnede Kro					
Vedtaget 06.02.2020
Nr. 30 - Grøndalsgrunden					Afventer
Nr. 31 - Aktivitetsskov Jomfruens Egede 			
Under udarbejdelse
Nr. 32 - Haslev folkeskov					
Vedtaget 12.05.2020
Nr. 33 - Solceller (Kongsted Borup og Vester Egede) 		
Under udarbejdelse
Nr. 34 - Intet tillæg
Nr. 35 - Boligområde ved Drosselvej i Karise 			
Under udarbejdelse
Nr. 36 - Bolig- og erhvervsområde i Faxe			
Under udarbejdelse
Nr. 37 - Boligområde ved Skovholmslund i Haslev, etape II		
Under udarbejdelse
Nr. 38 - Boligområde ved Møllevej i Kongsted			
Under udarbejdelse
Nr. 39 - Boligområde nord for Karisevej i Dalby			
Under udarbejdelse
Nr. 40 - Faxe Øst						
Under udarbejdelse
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Vedtagne lokalplaner og planer undervejs:
100-8 Ophævelse af lokalplan for Faxe Øst			
100-63 Sygehuskvarteret i Faxe 				
100-64 Bryggeriet i Faxe					
100-65 Boligområde ved Præstøvej og Rønnedevej i Faxe		

Under udarbejdelse
Vedtaget 02.02.2014
Vedtaget 13.06.2018
Under udarbejdelse

200-22 Boligområdet Permatopia i Karise			
200-23 Nyt vandværk i Karise				
200-24 Haveaffaldsplads ved Karise				
200-25 Dagligvarebutik i Karise				
200-26 Boligområde ved Drosselvej i Karise 			
200-27 Tæt-lav boliger på Syrenvænget i Karise			
200-28 Boligområde ved Drosselvej i Karise			

Vedtaget 16.04.2015
Vedtaget 20.04.2017
Vedtaget 14.03.2017
Vedtaget 25.04.2017
Afvist
20.06.2019
Vedtaget 20.06.2019
Under udarbejdelse

300-44 Dagligvarebutik - Hovedgaden, Faxe Ladeplads		
300-45 Faxe Ladeplads Havn					
300-46 Faxe Ladeplads lystbådehavn og sydstrand			
300-47 Boliger ved Faxevej, Faxe Ladeplads			

Vedtaget 10.09.2015
Vedtaget 10.12.2015
Vedtaget 14.12.2017
Vedtaget 13.12.2018

400-26 Blandet bolig og erhverv ved Roholte			
400-27 Solcellepark på Tryggevælde Mark			

Vedtaget 11.04.2018
Vedtaget 06.02.2020

500-80 Haslev midtby 					
500-81 Boliger på Engen i Haslev				
500-82 Boligområde ved Skovholmslund i Haslev			
500-83 Boligområde ved Troelstrup Bækvej			
500-84 Boliger ved Nordskovvej, Haslev			
500-85 Bl. bolig og erhverv ved Håndværkerhøjskolen 		
500-86 Boligområde ved Egeparken i Haslev			
500-87 Boligområde på Bråbyvej i Haslev			
500-88 Boligområde ved Ringstedvej i Haslev 			
500-89 Boligområde ved Grøndalsvej i Haslev
		
500-90 Fjernvarmeanlæg i Haslev				
500-91 Boligområde ved Skovholmslund i Haslev, etape II		

Vedtaget 14.09.2017
Vedtaget 09.06.2015
Vedtaget 17.03.2016
Vedtaget 17. 11.2016
Vedtaget 15.03.2018
Afvist
06.02.2020
Vedtaget 14.03.2019
Vedtaget 12.12.2019
Vedtaget 20.06.2019
Afventer
Vedtaget 06.02.2020
Under udarbejdelse

700-74 Tillæg nr. 1 til eksisterende lokalplan
		
700-76 Solcellepark ved Langesnave				
700-77 Solcellepark ved Freerslev				
700-78 Solcellepark ved Høsten Torp				

Vedtaget 12.03. 2020
Vedtaget 14.03.2019
Vedtaget 14.03.2019
Vedtaget 14.03.2019

1000-55 Boliger ved Gl. Næstvedvej i Rønnede			

Vedtaget 11.04.2019

Vedtagne lokalplaner:
1000-56 Boligområde ved Møllevej i Kongsted			
Under udarbejdelse
1000-57 Rønnede Kro					Vedtaget 06.02.2020
1100-53 Dalby bymidte 					
Vedtaget 16.11.2017
1100-54 Dalby Hotel					Under udarbejdelse
1100-55 Boligområde nord for Karisevej i Dalby			
Under udarbejdelse
1200-37 Camp Adventure		
			
1200-38 Solcellepark ved Turebylille 				
1200-39 Camp Adventure ved Vester Egede			
1200-40 Solceller Jomfruens Egede				
1200-41 Aktivitetsskov Jomfruens Egede			
1200-42 Solceller ved Vester Egede				
1200-43 Solceller syd for Kongsted Borup			

Vedtaget 15.12.2016
Vedtaget 14.06.2017
Vedtaget 20.06.2019
Under udarbejdelse
Under udarbejdelse
Under udarbejdelse
Under udarbejdelse

Fotos i Planstrategi 2020 er venligst udlånt af følgende:
Forsidefoto, foto nederst side 21 og øverst side 24 - Feddet Strand Resort
Foto side 16 nederst - Lhoist
Foto side 18 nederst - Veras Verden
Øvrige fotos Faxe Kommune - forskellige fotografer.
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