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Lov om pLanLægning
Lov om planlægning (LBK nr. 1157 af 1. juli 2020 med senere ænringer) samler alle 
reglerne om fysisk planlægning. 

Zoneinddeling
Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhuszoner og landzoner. Egentlig byudvikling 
kan kun finde sted i byzoner. Bebyggelse i områder, der er udlagt til sommerhusom-
råder, må som udgangspunkt kun anvendes i sommerhalvåret og i kortere perioder 
om vinteren. Byrådet har dog mulighed for at gøre visse undtagelser. Landzone kan 
fortrinsvist anvendes til jordbrug, fiskeri og skovbrug. Overførsel af areal fra landzo-
ne til byzone eller sommerhusområder kan kun ske ved lokalplan.

Kommuneplan
Kommuneplanen er en plan for hele kommunens udvikling. Planen er desuden en 
oversigt over, hvor der fremover skal være boliger, erhverv, grønne områder, veje 
osv. I kommuneplanens rammedel fastlægges det overordnede indhold for lokalpla-
nerne. Byrådet skal arbejde for, at kommuneplanen gennemføres.

Lokalplan
Lokalplanen er den mest detaljerede plan for anvendelsen og udseendet af et givet 
mindre område. En lokalplan kan f.eks. indeholde bestemmelser om bygningers 
anvendelse, deres udformning og placering.  Vedtagne lokalplaner indberettes til 
plandata.dk.
Byrådet har altid ret og undertiden pligt til at udarbejde en lokalplan - og kan i et 
begrænset omfang dispensere fra lokalplaners bestemmelser.
Der skal tilvejebringes lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller 
større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af større bebyggelser. Pligten 
til at udarbejde lokalplaner skal sikre sammenhæng i den kommunale planlægning 
samt borgernes indsigt i og indflydelse på planlægningen.
I nogle tilfælde skal offentligheden inddrages, før der udarbejdes forslag til kommu-
neplantillæg og lokalplan. I disse tilfælde indkaldes idéer og kommentarer til planlæg-
ningen i mindst 2 uger. Et planforslag skal fremlægges i offentlig høring, inden det kan 
vedtages endeligt. I denne periode kan enhver indsende kommentarer eller indsigel-
ser til indholdet af planforslaget.
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Klagevejledning
Byrådets vedtagelse af planforslag til offentlig høring kan ikke påklages til Planklage-
nævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse kan 
retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljø-
vurdering af forslag til lokalplan nr. 500-92, jf. lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM). Den nærmere begrundelse fremgår af 
planforslagene.

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf.  lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 
973 af 25. juni 2020) § 48. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, de 
såkaldte retlige spørgsmål.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenæv-
net senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes 
klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.
Du skal klage via Klageportalen, ved at logge ind med dit NEM-ID på kpo.naevne-
neshus.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Faxe Kommune i Klageportalen. Når 
du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som orga-
nisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret 
med betalingskort i Klageportalen.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Faxe Kommune. Hvis kommu-
nen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klagepor-
talen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den udenom Klageportalen, med-
mindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at 
blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning ti 
Faxe Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, dom 
træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget 
på https://naevneneshus.dk/.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgs-
mål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være 
anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

http://kpo.naevneneshus.dk
http://kpo.naevneneshus.dk
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indLedning
Dette dokument indeholder forslag til lokalplan 500-92 for for Boliger på Engen i 
Haslev.

Dokumentet er opdelt i følgende hovedafsnit:
Redegørelse
Redegørelsen indledes med en beskrivelse af lokalplanområdet og dets beliggenhed, 
lokalplanen baggrund og formål, de eksisterende forhold i området samt de fremti-
dige forhold i lokalplanområdet.
Herefter redegøres for lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning, 
samt om den udførte miljøscreening af planen. Der oplyses, om det er nødvendigt 
med tilladelser og dispensationer fra kommunen eller andre myndigheder.

Lokalplanbestemmelser
I denne del er fastlagt bestemmelser om lokalplanens formål, områdets fremtidige 
anvendelse, ny bebyggelses omfang, placeringen og ydre fremtræden, samt bestem-
melser for øvrige forhold, der reguleres af lokalplanen. Afsnittet afsluttes med 
lokalplanens retsvirkninger for ejere, samt en vedtagelsespåtegning.

Kortbilag
Kortbilag viser lokalplanområdet og evt. delområders afgrænsning, bebyggelsesre-
gulerende forhold som f.eks. byggefelter og byggelinjer samt andre forhold der er 
relevante at vise i sammenhæng med lokalplanens redegørelse og bestemmelser.

offentLighedsperiode
Forslag til lokalplan 500-92 for Boliger på Engen i Haslev er offentliggjort den 
03.09.2020.  
Planforslaget er i offentlig høring i perioden den 03.09.2020 til den 01.10.2020.

Bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser sendes som e-post til:
plan2@faxekommune.dk

Eller som brev til: Faxe Kommune
Center for Plan & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
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rredegøreLse
baggRund 
Faxe Kommune ønsker at modernisere og forenkle den oprindelige lokal-
plan for boligområdet ved Engen i Haslev fra 2015, målet er, at den bliver 
tilpasset, som et klassisk villaområde, med mulighed for at opføre individuelt 
tilpasset boligbyggeri på de 18 udstykkede parceller.

Boligerne ligger, som tre klynger i et åbent parkanlæg, hvor den eksisterende 
sø og beplantning i videst muligt omfang bevares.

Vejadgang sker fra Bråbyvej.

Den eksisterende gård (Sønderskovgård) fortsætter som hidtil og forbliver i 
landzone.

FoRMål

Denne lokalplans overordnede formål er:
• at fastholde området til boliger.
• at udlægge boligerne i 3 klynger omkring et stort fællesareal med 

karakter af ”eng”.
• at fællesarealerne indrettes med en høj kvalitet.

lokalplanoMRådet

Lokalplanens område er vist på kortbilag 1. Mod nord afgrænses lokalplan-
området af Ny Ulsevej og Vestre Ringvej, mod vest afgrænses området af 
Bråbyvej og mod øst og syd danner det åbne land grænse. Lokalplanområ-
det omfatter et areal på ca. 25.800 m², der ligger i byzone og ca. 7000 m² i 
landzone.

Lokalplanområdet er udstykket, som vist på kortbilag 2, til parcelhusgrunde 
med en grundstørrelse på ca. 650 m².

eksisteRende FoRhold

Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Haslev by, tæt på skole, dag- og 
idrætsinstitutioner, dagligvarehandel, tankstation samt offentlige transport-
midler. Området er vejmæssigt tilsluttet Bråbyvej, hvorfra der er stisystem til 
skole og midtby. Se luftfoto på forsiden.

Området er kendetegnet ved at være et område med frit udsyn mod øst og 
syd, hvor skove og bakket agerland præger landskabet. De tilstødende bolig-
områder ved Bråbyvej består altovervejende af nyere enfamiliehuse i samspil 
med ældre boliger og landejendomme.

lokalplanens indhold

bebyggelsesplan

Ved udformning af bebyggelsesplanen er der lagt stor vægt på at respektere 
områdets terræn, den eksisterende sø, samt den eksisterende bevoksning. 

Grundidéen er at placere 18 boligenheder i tre boliggrupper placeret i grun-
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dens periferi, så der fremkommer et parklignende grønt fællesareal midt i 
lokalplanområdet med søen som fokuspunkt.

Den eksisterende allé, der fører fra Bråbyvej til Sønderskovgård, vil fremover 
tjene som det ankomstmæssige ankerpunkt i bebyggelsen. Så vidt muligt be-
vares allétræerne, vejen gøres bredere og herfra forsynes områdets boligveje 
og stier.
Det eksisterende gårdanlæg indgår som en selvstændig bygningsgruppe i den 
samlede bebyggelse.

paRkeRing

Der udlægges 2 parkeringspladser pr. bolig. 1 parkeringsplads udlægges på 
egen grund. Øvrige parkeringspladser samles i henholdsvis fælles og decen-
tralt udlagte parkeringsområder jf. kortbilag 2. 

Fælles opholdsaReal - engen

Landskabet mellem husgrupperne udlægges som et grønt fællesareal med 
karakter som blomster- og græseng.

Eksisterende beplantning på grunden bevares i videst muligt omfang, dog 
åbnes der mulighed for at lave udsigtskiler i beplantningen mod vest.
Der kan plantes solitære træer eller mindre trægrupper.

Ved søen og moseområdet er de eksisterende hegn suppleret med træplant-
ninger, så der er skabt et skovsø-agtigt landskabsrum omkring søen. 
Nyplantning skal ske med egnstypiske træsorter, herunder nyttetræer og 
gerne med gamle danske træsorter. Etablering af ny beplantning skal ske 
med respekt for de beskyttede naturtyper (Sø og mose). Det vil kræve en 
dispensation fra naturbeskyttelsesloven at ændre i forholdene i beskyttede 
naturområder. På fællesarealet kan der anlægges legeplads, bålsted mm.

oMRådets anvendelse

Udover almindelig helårsbeboelse i området er det tilladt, at der på bolig-
ejendommene drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i 
boligområder under forudsætning af:
at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (fx ved skilt-
ning el.lign.).

• at virksomheden er i Miljøklasse 1 (f.eks. liberale erhverv, kontor, let 
service) og ikke medfører gener for omgivelserne.

• at virksomheden ikke medfører behov for ekstra parkering.
• at virksomheden ikke medfører gener i form af støj, luftforurening 

eller lugt.
• at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom.

belysning

Faxe Kommunes vision for den offentlige belysning kan indeholdes i følgen-
de fire målsætninger: Trafiksikkerhed, Tryghed, Æstetik og Ener- gieffektivi-
tet.
Belysningen på veje, stier samt opholds- og parkeringsarealer skal udføres i 
overensstemmelse med retningslinjerne i Faxe Kommunes belysningspolitik.
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gRundejeRFoRening

Indenfor lokalplanområdet fastsættes der bestemmelse for etablering af en 
grundejerforening, som skal tage skøde på henholdsvis fællesarealer og vej- 
og stiarealer.

boRgeRinddRagelse

Lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.

forhoLd tiL anden pLanLægning
statslig og Regional planlægning

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med statslig og regional plan-
lægning.

Grundvandsinteresser
Området ligger indenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). 
Området er ikke omfattet af nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) eller af 
et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO). 

Af ”Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning indenfor områder med 
særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsy-
ninger uden for disse” (nr. 1697 af 21/12/2016) fremgår det, at kommunen 
skal friholde OSD og BNBO for virksomhedstyper og anlæg, der medfører en 
væsentlig fare for forurening af grundvandet. 

Af bekendtgørelsen fremgår det endvidere, at forbuddet ikke gælder arealer, 
der allerede er udlagt i kommuneplanen for disse virksomheder og anlæg. 

• Arealet er allerede udlagt til boligformål i kommuneplan 2013 for 
Faxe Kommune. 

• Det er tidligere påvist, i forbindelse med udlæg af et nyt boligom-
råde i Troelstrup, at der er et beskyttende lerlag under store dele af 
Haslev by og at grundvandsmagasinet under Haslev er artesisk. 

• Boligformål udgør ikke en væsentlig fare for forurening af grund-
vandet. 

• Området ligger ikke indenfor NFI og BNBO.

Med lokalplanen åbnes mulighed for op til 18 åben-lav boliger, samt et fort-
sat eksisterende gårdanlæg omgivet af meget store friarealer og derved en 
bebyggelsesprocent på ca. 10 og en meget lav befæstelsesgrad af området.

Lokalplanens realisering vurderes ikke at betyde en øget trussel for grund-
vandet.

koMMuneplan 2013-2025
Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Faxe kommuneplan 
2013.

Rammer for lokalplanlægning 
I kommuneplan 2013 for Faxe kommune er lokalplanområdet beliggende 
indenfor rammeområde H-B29. Område H-B29 er udlagt til boligformål med 
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mulighed for åben-lav bebyggelse i 2 etager. Bebyggelsesprocenten er fastsat 
til 25 % for området i sin helhed. 

eksisteRende lokalplaneR

Når lokalplan 500-92 er endeligt vedtaget ophæves lokalplan 500-81 i sin 
helhed.
Lokalplan 500-81 blev endeligt vedtaget i juni 2015. Området var udformet 
som et boligområde til energioptimeret forsøgsbyggeri fordelt på tre klynger 
med mulighed for etablering af sokkelgrunde og nogle meget detaljerede 
bestemmelser for bebyggelsens udformning. Det har gennem flere år været 
søgt at afhænde området til den byggeform, der detailbeskrives i lokalplan 
500-81. Dette har vist sig ikke at være muligt. 

Med lokalplan 500-92 opdateres lokalplanen og forenkles, ved, at særligt de 
detaljerede bestemmelser for bebyggelsens udformning opdateres, så der 
kan bygges klassiske parcelhuse i området.

kystnæRhedszone

Lokaplanområdet ligger udenfor kystnærhedszonen.

diveRse udpegningeR

Naturbeskyttelse
§3 Sø og mose: Indenfor lokalplanområdet ligger en sø, der er omfattet 
af Naturbeskyttelseslovens §3. Naturbeskyttelsesloven udpeger i §3 visse 
naturtyper (enge, søer, vandhuller, moser, overdrev, strandenge og heder) til 
beskyttede områder, hvor tilstanden ikke må ændres uden en dispensation 
fra Faxe Kommune. Dette sker for at sikre dyre og plantelivet.

Søen ligger i et område som skal indgå i boligernes fællesareal og skal forbli-
ve uændret, hvilket ikke forventes at påvirke søens nuværende tilstand.
I tilfældet hvor søen skal fungere som regnvandsbassin el. lign. er det en 
ændring af tilstanden og dette kan kun ske med dispensation fra Faxe Kom-
mune.

Bilag IV-arter 
Det nærmeste Natura 2000-fuglebeskyttelsesområde er nr. 161 ”Søer ved 
Bregentved og Gisselfeld” umiddelbart øst for Haslev by, som  ligger i en af-

Natura 2000 område nr. 161 ”Søer ved Bre-
gentved og Gisselfeld” (pink). 
EU-habitatområde markeret med prikker. 
Lokalplanområde markeret med rødt).
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stand på 2 km til lokalplanområdet. Det nærmeste EU-habitatområde ligger 
indenfor ovennævnte fuglebeskyttelsesområde ligeledes i en afstand af ca. 2 
km til lokalplanområdet.
Lokalplanområdet er beliggende omgivet af bymæssig bebyggelse i den eksi-
sterende by. Realisering af planen vurderes ikke have væsentlig indvirkning 
på internationale naturbeskyttelsesområder eller bilag IV-arter.

Vejbyggelinjer
Langs Ny Ulsevej og Bråbyvej er der tinglyst vejbyggelinjer. Langs Bråbyvej 
skal overholdes en byggelinje fra vejmidten på 9.5 meter og langs Ny Ulse-
vej er det 25 meter. Inden for disse må der ikke etableres bebyggelse o.lign. 
Byggelinjen er pålagt for at sikre en fremtidig udvi- delse af vejen evt. med 
cykelsti eller fortov.

Områdets zonestatus
Lokalplanområdet ligger byzone og landzone. Med lokalplanens endelige 
vedtagelse fastholdes delområde I i lokalplanen til byzone. Lokalplanens 
delområde II forbliver i landzone.

tRaFikFoRhold

Adgang til boligområde skal ske via en adgangsvej, som har overkørsel fra 
Bråbyvej, hvor den eksisterende vej til gården i dag ligger.
Udbygningen af området er påbegyndt, i den forbindelse blev der i 2018 
godkendt vejprojekt for området.

tekniske forhoLd
Ny bebyggelse skal tilsluttes områdets forsyningsanlæg og ledninger for vand 
og el. Kabler og rør i området skal fremføres i jorden.

eneRgiFoRsyning

Cerius er netselskab i området, dvs. de har ansvaret for en sikker elforsyning 
i området. Der kan frit vælges elleverandør. Elleverandørselskabet er det 
selskab, der sælger el til slutbrugerne.

vaRMeFoRsyning

Området ligger udenfor kollektivt varmeforsyningsområde. Bygningsop-
varmning skal ske som individuel opvarmning.

vandFoRsyning

Området forsynes med vand fra Faxe Forsyning A/S (Haslev vandværk), 
og ny bebyggelse forudsætter tilslutning til ovennævnte forsyningsselskab/
vandværk.

Regn- og spildevand

Området er optaget i Faxe Kommunes spildevandsplan og skal spildevands-
kloakeres. Sort spildevand kloakeres som et seperatsystem.
Tag- og overfladevand skal håndteres indenfor lokalplanområdet efter nær-
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mere godkendelse af Faxe Kommune. Det anbefales at der etableres en fælles 
løsning for hele området, som leder tag- og overfladevand til et regnvands-
bassin. Veje og p-arealer skal i videst muligt omfang udføres med permeabel 
belægning – grus, permeable belægningssten mv. 
Overskudsvand kan som udgangspunkt ikke ledes til den eksisterende sø 
med mindre der opnås en dispensation hertil fra Faxe Kommune. 

aFFald og genbRug

Faxe Kommunes gældende regulativer for håndtering af affald skal overhol-
des. Regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald.
Håndtering af affald i Faxe Kommune varetages af Faxe Forsyning A/S.

miLjøforhoLd
støj

støj FRa veje

Ifølge Miljøstyrelsens “Vejledning om støj fra veje”, skal der ved ny bebyg-
gelse til støjfølsom anvendelse - eksempelvis boliger - afværges gener fra 
biltrafik som støjkilde.

Det skal tilstræbes, at udendørs opholdsareal i umiddelbar tilknytning til 
boliger ikke har et støjniveau over 58 dB. Det samme gælder for stier ved 
boligerne. Boligfacader skal udformes, så der i sove- og opholdsrum ikke er 
et trafikstøjniveau over 46dB.

I følge kommuneplanens afsnit 7.9 Støj, påfører trafikken fra Bråbyvej omgi-
velserne væsentlige støjgener. Kommuneplanen anbefaler, at boliger placeres 
minimum 75 meter fra gennemfartsveje.

Kommuneplanens anbefalinger bygger på, at den maksimale hastighed på 
gennemfartsveje er 80 km/t. På strækningen ud for lokalplanområdet er ha-
stigheden nedsat til 70 km/t og dermed burde støjbelastningen være mindre.
Ved projektering af ny bebyggelse, inden for lokalplanens område, skal der 
overfor Kommunen redegøres for, hvordan trafikstøj afværges for støjføl-
somme funktioner.

joRdFoRuRening

Området er ikke omfattet af områdeklassificeringen, da området forud for 
udstykningen har være anvendt til landbrugsformål. 
Region Sjælland har ikke oplysninger om kortlagt forurenet jord på videns-
niveau 1/2 indenfor lokalplanområdet. Selvom der ikke alle steder findes 
forurenet jord, kan det forekomme.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateret jordforure-
ning, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages, når dette meddeles. 
Fundet skal anmeldes til Faxe Kommune, jf. Jordforureningslovens § 71.
Bygge- og anlægsarbejder på kortlagte arealer, samt ændring af arealanven-
delsen til følsom anvendelse, kræver en tilladelse efter jordforureningslovens 
§ 8.
Flytning af jord fra kortlagte arealer samt arealer omfattet af områdeklas-
sificeringen, skal anmeldes til Faxe Kommune. Der skal udtages analyser i 
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henhold til jordflytningsbekendtgørelsen.

Kontakt derfor Faxe Kommune i forbindelse med ændret anvendelse eller 
flytning af forurenet jord.

MuseuMsloven - Fund og FoRtidsMineR

På baggrund af en generel viden om fortidsminder i området vurderes det 
sandsynligt, at der kan være fortidsminder på arealet, som er beskyttet i 
henhold til museumsloven.

Der er ikke registreret fund og fortidsminder i lokalplanområdet. Der kan 
dog sagtens fremkomme fund indenfor lokalplanområdet, f.eks. i forbindelse 
med byggemodning. Jf. Museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for 
hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsæt-
ning af arbejdet anmode Museum sydøstdanmark om en udtalelse. 
Såfremt der i forbindelse med grave- og anlægsarbejdet konstateres fund af 
fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, 
og fundet skal anmeldes til Museum Sydøstdanmark, jf. museumslovens §27.

MiljøvuRdeRing

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(LBK nr. 973 af 25. juni 2020) har til formål at sikre et højt miljøbeskyttel-
sesniveau og at bidrage til integration af miljøhensyn under udarbejdelse 
af planer og programmer og ved tilladelse til projekter med henblik på at 
fremme en bæredygtig udvikling.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 500-92 er der i henhold til “Lov 
om miljøvurdering af planer og programmer” gennemført en screening, der 
vurderer lokalplanens indvirkning på miljøet.
I følge lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-
jekter, skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, 
som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning 
på miljøet.

Lokalplanforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en 
væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af 
krav om miljøvurdering af planer da:

• Områdets anvendelse til boligformål fastholdes.
• Der ikke muliggøres flere boliger end i gældende plangrundlag.
• Lokalplanforslag 500-92 i store træk viderefører den anvendelse af 

arealet der er udlagt i gældende lokalplan 500-81.
•  Planforslaget primært vedrører ændringer i forhold til, hvordan bygge-

riet kan se ud og at der kan være en større variation i byggeriet.
•  De beskyttede naturområder indenfor planområde bevares og respek-

teres. 

Agørelsen om ikke at udarbejde miljørapport er offentliggjort sammen med 
planforslaget.

servitutter
Private tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand 
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opretholdt) der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planens be-
stemmelser.
Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over en andens 
ejendom) kan ifølge planlovens §47 eksproprieres af kommunen, når det er 
væsentligt for at gennemføre planen.

Ejer og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan 
få betydning for bygge- og anlægsarbejdet. Det er ikke alle rør, kabler og led-
ninger der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden 
jordarbejder påbegyndes.

nødvendige tiLLadeLser og dispensationer
Realisering af lokalplanens muligheder kræver ikke tilladelser fra andre mn-
digheder end Faxe Kommune.

Naturbeskyttelse
Det kræver tilladelse fra Faxe Kommune at ændre tilstanden i de § 3 beskyt-
tede naturområder (sø og mose) indenfor lokalplanens område. Der må som 
hovedregle ikke ændres på tilstanden af beskyttede naturområder, herunder 
etablering af ny beplantning. Der kan efter en konkret vurdering være mulig-
hed for at opnå dispensation til at fælde træer i mosen, hvis det vurderes at 
være naturforbedrende.

ekspRopRiation til viRkeliggøRelse aF en lokalplan

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af § 47, stk 1, i planloven ekspropriere 
fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, 
når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en 
lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelse af almene samfundsinteres-
ser. 
Ekspropriation er tvungen afståelse af ejendom og kan efter Grundlovens § 
73 kun ske ifølge lov hvor almenvellet kræver det og mod fuldstændig erstat-
ning. 
Efter praksis gælder desuden en række betingelser, som skal være opfyldt 
ved en ekspropriation. Ekspropriationen skal således være lovlig, nødvendig 
og tidsmæssigt aktuel for realiseringen af ekspropriationsformålet. Herud-
over skal ekspropriationen være rimelig i den konkrete situation. 
En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation herfor 
kan blandt andet findes i Erhvervsstyrelsens vejledning om reglerne for eks-
propriation efter planloven.

LokaLpLanens gennemføreLse
Der er ingen handlepligt i forhold til en vedtaget lokalplan, og det kan derfor 
ikke slås fast, hvornår lokalplanens muligheder bliver realiseret. Det for-
ventes dog, at lokalplanens byggemuligheder bliver realiseret snarest efter 
lokalplanens vedtagelse.
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LokaLpLan bestemmeLser
Lokalplan 500-92 for Boligområde på Engen i Haslev

Faxe Kommune
I henhold til lov om planlægning (LBK nr. 1157 af 1. juli 2020 (med senere ændrin-
ger) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§1 Lokalplanens formål
Det er lokalplanen formål, at :

• udlægge et boligområde til åben-lav boligbebyggelse i maksimalt 
1½ etage.

• udlægge areal til veje, stier og parkering.
• udlægge boligerne i 3 klynger omkring et stort fællesareal med 

karakter af ”eng”.
• sikre, at fællesarealerne indrettes med en høj kvalitet. 

§2  Område og zonestatus
2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1.
2.2 Lokalplanområdet omfatter Følgende matrikler: 24a, 24aq, 24ar, 24as, 

24at, 24au, 24av, 24ax, 24ay, 24az, 24aæ, 24aø, 24ba, 24bb, 24bc, 
24bd, 24be, 24bf, 24bg og 24bh alle af Haslev By, Haslev. 

2.3  Lokalplanområdet opdeles i henholdsvis delområde I i byzone og del-
område II, der forbliver i landzone. 

§3 Anvendelse
3.1 Lokalplanens område I udlægges til henholdsvis boligformål, rekreati-

ve fællesarealer, stier, tekniske anlæg, parkering og veje, jf. kortbilag 2.
3.2  Område II forbliver uændret, og kan indrettes efter landzonebestem-

melserne i planloven.
3.3  Indenfor område I udlægges tre boligklynger (1, 2 og 3), jf. kortbilag 2. 

Klynge 1-3 må kun anvendes til boligformål i form af åben-lav bebyg-
gelse med tilhørende veje, stier og parkering. 

3.4  Derudover udlægger lokalplanen:
•  Område O må kun benyttes til fælles rekreativt område
• Område P1, P2, P3 må kun anvendes til parkering - evt. udbygget 

med anlæg til solenergi, samt affaldsanlæg.
• Område T må kun anvendes til teknisk anlæg (pumpestation)

3.5 Det er en forudsætning, at bygninger placeres og udformes således, at 
trafikstøj reduceres til under 30 dB(A) i opholdsrum, og at udendørs 
opholdsarealer indrettes således at trafikstøj ikke overstiger 55 dB(A).

3.6 Støjkravenes opfyldelse skal dokumenteres i forbindelse med ansøg- 
ning om byggetilladelse.

3.7 I begge delområder kan der opføres anlæg, som er nødvendige for 
områdets forsyning, herunder placering af solcelleanlæg og jordvar-
meanlæg.

§4  Udstykning
4.1  Området er udstykket til 18 parcelhusgrunde med en grundstørrelse 

på minimum 650 m² jf. kortbilag 1.
4.2  Fællesarealer, stier, parkeringsarealer og veje kan udstykkes selvstæn-

digt.
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4.3  Undtaget fra ovenstående bestemmelser er mindre udstykninger be-
regnet til tekniske bygninger, der er nødvendige for områdets forsy-
ning.

§5 Vej, sti og parkeringsforhold
5.1 I delområde I skal der udlægges areal til veje og parkering som vist på 

kortbilag 2.

Veje
5.2 Adgangsvej A-B udlægges som stamvej, langs den eksisterende allé. 

Udlægges i en bredde af minimum 6 meter og den ene side af alletræ-
erne forsøges bevaret og den anden side af alleen tilplantes med nye 
træer.

5.3  Stamvejen skal befæstes med belægningssten eller asfalt.
5.4  Af hensyn til renovationsvogne mv. skal boligvejene indrettes med 

vendepladser, efter vejlovens regler, ved vejens afslutning ved P1 og 
P3, her skal p-pladsens manøvreareal fungere som vendeplads.

5.5  Ved vejtilslutning skal hjørnerne af de tilstødende ejendomme afskæ-
res jf. vejlovens regler herom.

5.6  Ved overkørsler til Bråbyvej skal der sikres oversigtsarealer jf. vejlo-
vens regler herom. I oversigtsarealerne må der ikke etableres beplant-
ning, bebyggelse, skilte mv. som får en større højde end 0,8 m

5.7  Boligveje, parkeringarealer mv. skal anlægges med permeable overfla-
der i form af belægningssten, græsarmering, grus eller en kombination 
af en eller flere af nævnte belægninger

Parkering
5.8 Der skal udlægges areal til parkering svarende til 2 p-pladser pr. ejen-

dom.
5.9  1 parkeringsplads etableres på egen grund. 1 parkeringsplads pr. bolig 

placeres i et fælles parkeringsareal decentralt for hver boligklynge, 
som vist på kortbilag 2.

5.10  Parkeringsarealer skal udføres i belægningssten, græsarmering, grus 
eller en kombination af en eller flere af nævnte belægninger.

5.11  Indenfor delområde I må henstilling af uindregistrerede køretøjer af 
enhver art, samt campingvogne, både og lign. hverken finde sted på 
boliggrunde, veje, parkeringsarealer eller fællesarealer.

Stier
5.12 Eksisterende udlagte stier, som vist på kortbilag 1 skal fastholdes.
5.13 Der kan i øvrigt udlægges stier overalt på fællesarealet i delområde I. 

§6 Tekniske anlæg
6.1 Alle forsyningsledninger til el, vand, spildevand mv. inden for lokal-

planområdet skal fremføres i jord.
6.2  Ny bebyggelse inden for lokalplanområdet skal tilsluttes offentlig klo-

ak. 
6.3  Overfladevand fra tage, veje, pladser og andre befæstede anlæg skal 

som udgangspunkt afledes indenfor lokalplanens område fx .  ved op-
samling til toiletskyl, tøjvask mv. eller nedsivning i lokalplanområdet.

6.4  Ny bebyggelse skal tilsluttes almen vandforsyning – Faxe Forsyning 
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A/S.
6.5  Vej- og stibelysning indenfor lokalplanens område skal udføres som 

klasse E2 anlæg og i overensstemmelse med Faxe Kommunes belys-
ningspolitik. 

§7 Bebyggelsens omfang og placering

Inden for boligklyngerne 1, 2 og 3 gælder:
7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte boliggrund må ikke overstige 

30%.
7.2  Boliger skal placeres i klyngerne 1-3 i henhold til den fastlagte udstyk-

ningsplan, jf. Kortbilag 2.
7.3  Boliger må opføres i 1½ etage og med en bygningshøjde på maksimalt 

8,5 m. 

§8 Bebyggelsens ydre fremtræden
8.1 Bebyggelsen skal fremstå med udvendige bygningssider i teglsten, 

pudset mur, træ, naturskifer, plademateriale eller metalbeklædning.
8.2  Facader og tage må ikke etableres med blanke og reflekterende mate-

rialer. Glansværdien må maksimalt være 30 og lysreflektionsværdien 
maksimalt 2,5 %. Bestemmelsen gælder ikke for vinduespartier, oven-
lysvinduer, solpaneler og drivhuse.

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

8.4  Facader, vinduer og døre skal fremstå farvemæssigt i enten materia-
lets naturlige udseende (evt. olieret eller lakeret), og inden for skalaen 
sort, grå, beige, rødbrun & hvid.

8.5  Tagbelægning skal fremstå i sort eller mørkegrå nuancer. Der må ikke 
anvendes reflekterende materialer.

8.6  Småbygninger, Carporte og affaldsstationer kan tillige udføres i træ og 
metal.

8.7  På sammenbyggede carporte og affaldsstationer må opsættes anlæg til 
indvinding af solenergi både på tage og facader. Anlæg til indvinding 
af solenergi må integreres i tage og facader. Der må kun anvendes 
paneler med lav refleksion og de må ikke overstige højden på øvrige 
bygninger.

§9 Ubebyggede arealer
9.1 Hegn mod vej, sti og fællesarealer skal etableres som levende hegn evt. 

suppleret med trådhegn i en maksimal højde på 1,5 meter.
9.2  Fælles friarealer er vist på kortbilag 2.
9.3  Fælles friarealer skal friholdes for bebyggelse og anlæg
9.4  Indenfor fælles friarealer kan dog indrettes legepladser, mindre bak-

ker, bålplads og mindre overdækninger i forbindelse med rekreativt 
ophold dog jf. § 10.2 om terrænbearbejdning.

9.5  Beplantning på fællesarealerne skal tage udgangspunkt i et egnstypisk 
artsvalg og nyplantning skal være af gamle danske sorter. Beplantning 
kan kun etableres udenfor de beskyttede naturområder.

9.6  Der må ikke foretages ændringer af den på kortbilag 2 udpegede sø 
eller den omkringliggende mose uden byrådets tilladelse. Idet disse er 
beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

9.7  Langs Bråbyvej skal etableres et minimum 1 m bredt plantebælte 
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Plantebæltet skal bestå af egenstypiske træer og buske af løvfældende 
arter.

9.8  Indenfor område T kan der opføres teknisk anlæg, som pumpestation.

§10 Terrænforhold
10.1 I forbindelse med byggemodning af området kan der foretages de nød-

vendige terrænreguleringer i forhold til etablering af veje, p-pladser og 
boliggrupper. Efter byggemodningen af området må der på de enkelte 
grunde ikke foretages terrænregulering på mere end +/- 0,5 m. Der 
må ikke foretages terrænændringer nærmere naboskel end 1 meter.

10.2 Der kan etableres bakker og lignende landskabsbearbejdninger til 
fælles rekreative formål indenfor de udlagte fællesarealer i mellem bo-
ligklynge 1 og 3. Bakker og lignende landskabsbearbejdninger må gives 
en højde på maksimalt 1 meter over naturlidt terræn og ikke etableres 
nærmere end 5 meter til skel.

10.3  Der må ikke etableres permanente jordoplag indenfor lokalplanens 
område.

§11 Grundejerforeninger
11.1 Der skal stiftes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige 

ejere af grunde inden for lokalplanens område.
11.2  Grundejerforeningen skal oprettes når 25% af boligerne indenfor 

lokalplanområdet er taget i brug eller når Faxe kommune kræver det.
11.3  Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Faxe kommune.
11.4  Grundejerforeningen skal varetage grundejernes fælles opgaver, som 

anlæg, drift og vedligeholdelse af de udlagte fællesarealer, private 
fællesveje og stier indenfor lokalplanens område.

11.5  Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på fællesarealerne, 
herunder veje, stier, friarealer, beplantning mv. jf. §4.

§12 Forudsætninger for ibrugtagen
 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:
12.1 Der er sket tilslutning til Faxe Forsyning A/S spildevandssystem.
12.2 Der er sket tilslutning til elforsyning.
12.3 stamvejen er etableret jf. § 5.2 og § 5.3 med tilhørende belysning.
12.4 For den enkelte boligklynge gælder, at boligvej, vendeplads, fællessti-

er, boligstier og parkeringsarealer er etableret med belysning inden 
bebyggelsen kan tages i brug.

§13 Ophævelse af lokalplaner/byplanvedtægter
13.1 Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 

500-92 ophæves lokalplan 500-81 i sin helhed.
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Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
I perioden fra lokalplanforslaget er offentliggjort og indtil byrådet har vedta-
get lokalplanen endeligt må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke 
udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. 

Der gælder i henhold til planlovens §17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod 
udstykning, bebyggelse og ændring af arealanvendelsen. Den eksisterende 
lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan 
der i henhold til planlovens § 17, stk. 2 under visse forudsætninger opnås 
tilladelse til bebyggelse eller udnyttelse af en ejendom i overensstemmelser 
med forslaget, såfremt det aktuelle projekt er i overensstemmelser med kom-
muneplanen og der ikke er lokalplanpligtigt.

Lokalplanen midlertidige retsvirksninger gælder indtil den endeligt vedtagne 
lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse. 

Lokalplanforslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden tre år 
fra offentliggørelsen.

Lokalplanens retsvirkninger
Når der er sket offentlig bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan, 
må det ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestem-
melser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. 
Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er 
indeholdt i planen.

Byrådet kan meddele dispensation til mindre afvigelser fra lokalplanen 
bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i pla-
nen. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny 
lokalplan.

En bestemmelser i en lokalplan, hvis indhold er fastlagt efter aftale med 
statslige eller regionale myndigheder, kan kun fraviges med miljøministerens 
henholdsvis pågældende myndigheds samtykke.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med 
lokalplanen, fortrænges af planen.

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyg-
gelsesregulerende bestemmelser i byggeloven.
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