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Hvidbog  
 
Lokalplan nr. 500-89 og kommuneplantillæg nr. 30. har været i offentlig høring i perioden 14.09.2020 til den 09.11.2020. Center for Plan & Miljø har modtaget i alt 1 
høringssvar i høringsperioden og 1 tilkendegivelse om at Banedanmark ikke har bemærkninger til planforslagene. Denne hvidbog indeholder alle høringssvarene. 
Center for Plan og Miljø har redigeret i brevene, men ingen budskaber er fjernet eller ændret.  
 
Modtaget / 
Indsendt af: 

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

 
Dato 21.09.2020 
Museum 
Sydøstdanmark 
 

Til Faxe Kommune - Center for Plan & Miljø 
Museum Sydøstdanmark fremsender hermed et ændringsforslag til teksten 
vedr. Museumsloven - fund og fortidsminder på side 15 i lokalplanforslaget. 
 
Ændringen skulle gerne gøre det tydeligere, at museet bør kontaktes inden 
opstarten af et eventuelt anlægsarbejde. Det er en stor fordel for alle parter 
hvis vi gør alt hvad vi kan for, at undgå en standsning af anlægsarbejdet, da 
bygherren i dette tilfælde ikke længere kan undgå at betale for en egentlig 
udgravning. 
Ændringsforslag (tilføjet tekst markeret med rødt): Museumsloven - fund og 
fortidsminder Der er ikke registreret fund og fortidsminder i lokalplanområdet. 
Der kan dog sagtens fremkomme fund inden for 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 
igangsætning af arbejdet anmode Museum Sydøstdanmark om en udtalelse. 
Udtalelsen vil indeholde en vurdering af om det kan anbefales, at foretage en 
arkæologisk forundersøgelse. En forundersøgelse har til hensigt, at belyse 
omfanget af væsentlige fortidsminder på arealet, således at en fordyrende 
standsning af anlægsarbejdet kan undgås. Museum Sydøstdanmark kan 
kontaktes på faxe@museerne.dk. 
Hvis 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. 
 

 
Center for Plan & Miljø indstiller, at den foreslåede 
ændring indarbejdes i lokalplanens redegørelse. 
 
 
 

 
 
Dato 27.09.2020 
Banedanmark 

 

 
Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres 
fremlagte forslag til lokalplan 500-89 med tilhørende kommuneplantillæg 30 for 
"Boligområde på Grøndalsgrunden i Haslev". 
 
Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslagene. 

 
 
Giver ingen anledning til ændringer. 
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Tekniske rettelser Center for Plan og Miljø har rettelser til teksten og præciseringer med 

betydning for forståelsen af lokalplanen.  
 
Der er tale om flg. rettelser: 
Tilføjelse af størrelse på arealet i Delområde 1. 
 

 
  

 
 


