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Lov om pLanLægning
Lov om planlægning (LBK nr. 1157 af 1. juli 2020 med senere ændringer) 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. Landzone kan fortrinsvist anvendes til jordbrug, fiskeri og skovbrug. 
Overførsel af areal fra landzone 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. 

I nogle tilfælde skal offentligheden inddrages, før der udarbejdes forslag til kom-
muneplantillæg. I disse tilfælde indkaldes idéer og kommentarer til planlægningen i 
mindst 2 uger.  Et planforslag skal fremlægges i offentlig høring, inden det kan vedta-
ges endeligt. I denne periode kan enhver indsende kommentarer eller indsigelser til 
indholdet af planforslaget. 
Vedtagne kommuneplaner og kommuneplantillæg indberettes til plandata.dk
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offentLighedsperiode
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 30 er offentliggjort den 14.09.2020.
Planen er i høring i perioden fra den 14.09.2020 til den 09.11.2020

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

Eller pr. brev til:

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 miljøvur-
dering af forslag til kommuneplantillæg nr. 30 og lokalplanforslag nr. 500-89, 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.

Faxe Kommune
Center for Plan & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
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KommunepLantiLLæg nr. 30
Baggrund og formål

Kommuneplantillæg nr. 30 er udarbejdet på baggrund af byrådets ønske om 
at omdanne området, hvor Grøndalsskolen tidligere lå til boligområde. 
Grøndalsskolen blev revet ned i 2015, og siden har området ligget tomt hen, 
med enkelte midlertidige aktiviteter som cykelbane og basketkurv samt op-
holdsmuligheder. 
Det er nu ønsket at området kan omdannes til boligområde i form af etage-
boliger og/eller tæt-lav boligbebyggelse.

Da området er udlagt i kommuneplan 2013 for Faxe kommune til offentlige 
formål, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, som udlægger området 
til boligformål i stedet.

Borgerinddragelse

På baggrund af byrådets ønske om at udvikle området til boligområde, blev 
der i forået 2019 gennemført en arkitektkonkurrence, hvor to arkitektfirmaer 
har givet deres bud på en helhedsplan for, hvordan området kan omdannes 
til boligområde.
I den forbindelse blev interesserede borgere inviteret til at deltage i en 
workshop om områdets udvikling.

Idéfase
Forud for planlægningen har der været gennemført en offentlighedsfase, 
hvor der er indkaldes idéer og forslag i forbindelse med planlægningen, jf. 
planlovens § 23c. 
I forbindelse med idéfasen, blev den helhedsplan, der vandt arkitektkonkur-
rencen evalueret på en workshop i forbindelse med et borgermøde.
Ud over de bemærkninger der kom frem gennem workshoppen er der ind-
kommet to bemærkninger i idéfasen. Bemærkningerne handler i hovedtræk 
om:
• Hvilken målgruppe der ønskes boliger til
• Brug af eksisterende parkeringsplads
• faciliteter i det kommende boligområde
• Størrelsen på boligerne

forhold til anden planlægning

Statslig og regional planlægning
Kommuneplantillægget er udarbejdet i overensstemmelse med overordnet 
statslig planlægning og den regionale udviklingsstrategi.

Internationale beskyttelsesområder og bilag IV-arter
Det nærmeste Natura 2000-fuglebeskyttelsesområde nr. 161 Søer ved 
Bregentved og Gisselfeld øst for Haslev by, ligger med en afstand på 1,5 km 
fra planområdet.  Det nærmeste EU-habitatområde (H 142) ligger indenfor 
ovennævnte fuglebeskyttelsesområde i en afstand af ca. 2,5 km fra planom-
rådet. 
Der er ikke registreret bilag IV-arter eller § 3 beskyttet natur indenfor plan-
området. Planområdet består dels af befæstede arealer, herunder parkerings-
plads, dels af en fodboldbane og dels af en rumdannende beplantning der 
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skærer tværs gennem området. Beplantningen består af enkelte store træer, 
klippet hæk og en del selvsået krat. 

Natura 200 område nr. 161, ”Søer ved
Bregentved og Gisselfeld” (pink).
Eu habitatområde makeret med prikker.
Lokalplanområde markeret med rødt.

Faxe Kommune vurderer, at da planområdet er beliggende omgivet af bymæ-
sig bebyggelse i den eksisterende by, vil realisering af planernes muligheder 
for boligudbygning ikke have væsentlig indvirkning på internationale natur-
beskyttelsesområder eller bilag Iv-arter.

Spildevandsplan 2016-2021 for Faxe Kommune
Området er tilsluttet fælleskloak. I følge spildevandsplanen 2016-2021 er der 
ikke aktuelle planer om separatkloakering. Det er dog sandsynligt, at områ-
det skal separatkloakeres indenfor de først kommende spildevandsperioder, 
og lokalplanområdet bør derfor forberedes på separatkloakering.

Kommuneplan 2013 for faxe Kommune

Retningslinjer
Kommuneplantillægget er udarbejdet i overensstemmelser med kommune-
planens retningslinjer

Rammer for lokalplanlægning
I kommuneplan 2013 for Faxe Kommune er området beliggende indenfor 
rammeområde H-O3 Skoleparken.

Område H-O3 er udlagt til offentlige formål med mulighed for Uddanelse, 
sociale- og sundhedsinstitutioner, kirke og kirkegård samt idrætsanlæg og 
-haller, rekreative grønne områder. Den maksimale bebyggelsesprocent er 
fastsat til 40 %, og der må opføres bebyggelse i maksimalt 3 etager med en 
facadehøjde på maksimalt 8 meter. 
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fremtidige rammer for loKalplanlægning

Kommuneplanen ændres således, at området udlægges til boligformål med 
mulighed for at etablere etageboliger og tæt-lav boligbebyggelse, etageboliger 
samt bebyggelse til offentlige formål i form af uddanelses- og sociale institu-
tioner og offentlige grønne områder. 
Rammens afgrænsning fremgår af kortet nedenfor og omfatter matr. 21d 
Haslev By, Haslev. 
Afgrænsningen af eksisterende ramme H-O3 reduceres tilsvarende. 
Desuden korrigeres afgrænsningen til rammeområde H-B4, således at af-
grænsningen følger matrikelskel på matr. 21d Haslev By, Haslev.

Ny ramme til boligformål
Nr. H-B34
Navn Grøndalsgrunden
Anvendelse Boligformål
Bebyggelsens art Etageboliger, tæt-lav bebyggelse
Max. bebyggelsesprocent 
for den enkelte ejendom

60 %

Max. bygningshøjde 12 meter, facadehøjde  max. 9 m
Max. antal etager 3 (evt. med udnyttet tagetage)
Bemærkninger Haslev midtby er udpeget som kulturmiljø. 

Den fastsatte facadehøjde gælder ikke gavltrekan-
ter. 

Nuværende zoneforhold Byzone
Fremtidige zoneforhold Byzone

H-O3

0 25 50 75 10012,5
Meter

H-B4

H-B34

H-O3

H-B4

0 25 50 75 10012,5
Meter

H-B4

Gældende rammeafgrænsninger: Nye rammeafgrænsninger:

H-O3
H-O3

H-B34

H-B4H-B4
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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 henhold til denne lov er der foretaget en screening af lokalplanens indvirk-
ning på miljøet.

I følge lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-
jekter § 8, stk. 1, nr. 2 og 3 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:

• Der planlægges for et mindre område på lokalt plan og der er tale 
om mindre ændringer i forhold til gældende planlægning.  Der 
inddrages ikke nye arealer i planlægningen.

• Området er beliggende i den eksisterende by og der er derfor ingen 
naturmæssige interesser i området.

• Realisering af planen påvirker ikke den økologiske funktionalitet 
eller spredningskorridor for truede dyr og planter.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport er offentliggjort sammen med 
planforslaget.
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retsvirKninger

Forslaget til kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkning overfor de 
ejendomme, som er omfattet af tillægget. Først når tillægget er vedtaget og 
dermed en del af kommuneplanen, indtræder følgende retsvirkninger:
 • Indenfor byzoner kan byrådet modsætte sig udstykninger og   
 bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølge-  
 bestemmelser.
 • Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er   
 omfattet ef en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der   
 er tilvejebragt før kommuneplanen.
 • Indenfor byzoner og sommerhusområder kan byrådet modsætte sig  
 opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller  
 ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med  
 bestemmelserne i kommuneplanens rammedel.
 • Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i   
 kommuneplanen er udlagt til offentligt formål eller når området er  
 omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Vedtagelsespåtegning
Således vedtaget af Faxe Byråd forslag til Kommuneplantillæg nr. 30 til 
offentlig høring.

Faxe byråd d. 10.09.2020

Ole Vive    Thomas Knudsen
Borgmester    Direktør
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