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Høringssvar kommuneplan 2021-2033 Faxe kommune 

Jævnfør det tilsendte kommuneplansforslag modtaget via E-boks pr. den 12. maj 2021 

fremsender Lystrup og Jomfruens Egede godser hermed indsigelse og forespørgsel i 

høringsperioden 12. maj – 1. august 2021, mod den foreslåede kommunplan 2021-2033 

for Faxe kommune. 

Indsigelse: 
Punkt 5.3 Landskabsinteresser. 

Lystrup og Jomfruens Egede opfordrer til at Faxe kommune tager landskabsudpegningen 

på godset op til revision og udpeger de specifikke landskaber, der virkelig er 

bevaringsværdige og lader de egns- og tidsvarende landskabsudtryk, der er på resten af 

markjorderne udgå af udpegningen. 

121
108



29. juli 2021

2 

Faxe kommune er begavet med at være en af de kommuner i Danmark med størst andel 

af godslandskaber. Det afspejler sig også i Landskabskarakteranalyse Faxe Kommune 

2013, Cowi A/S og det derefter udpegede Bevaringsværdige landskab foretaget af Faxe 

kommune. 

Som det ses på figur 1 er en stor andel af kommunen udlagt til Bevaringsværdigt 

landskab. Groft anslået ca 35-40% af det samlede kommuneareal. 

Figur 1 Faxe kommune og Bevaringsværdigt landskab. Kilde: BorgerGIS Faxe Kommune
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Lystrup og Jomfruens Egede godser er omfattet af landskabskarakteranalysen kapitel 5 

Lystrup moræne- og herregårdslandskab. Her udgør de 2 godser ca 50% af det samlede 

areal i kapitlet. Se figur 2 

Figur 2 Område 5 i Faxe kommunes landskabskarakteranalyse.  

Kilde: Landskabskarakteranalyse Faxe Kommune 2013, Cowi
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Isoleret set for Lystrup og Jomfruens Egede godsers samlede areal er knap 90% udlagt til 

Bevaringsværdigt landskab. Se figur 3.

Figur 3 Lystrup og Bevaringsværdigt landskab. Kilde: Arealinfo.dk og QGIS eget kort 

Landskabsanalysen er et godt og vigtigt redskab, for at vi som samfund i både nutid og 

fremtid kan bevare de unikke steder.  

Udpegningen til Bevaringsværdigt landskab lægger imidlertid nogle byrder på det 

pågældende areal, hvilket Lystrup og Jomfruens Egede har oplevet flere gange. 

Udviklingen inden for landbrug, teknologi, energiforsyning etc. har en rivende fart.  

De store historiske jordbrug skal kunne være med i denne udvikling ellers ophører den 

økonomiske bæredygtighed og de flotte landskaber og kulturmiljøer i deres helhed bliver 

solgt fra og opsplittet. Hermed forsvinder det unikke herregårdslandskab. 
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Lystrup og Jomfruens Egede har, som de fleste andre godser, tidligere rådet over 

væsentligt større arealer end i dag. Disse tidligere herregårdslandskaber er i dag ikke 

udpeget som bevaringsværdigt landskab, da den landskabelige helhed og herlighed 

forsvinder med opsplitning ved frasalg. 

En udpegning på knap 90% af godsernes nuværende areal betyder desværre at Lystrup 

og Jomfruens Egede ikke kan følge med udviklingen på lige vilkår med andre 

jordbrugsvirksomheder. 

Ved landskabsanalysens tilblivelse i 2013, var flere af de i dag normale tiltag på 

markjorder, såsom energiafgrøder, biogas, solceller etc. ikke kendte parametre. 

Udviklingen vil i de kommende år formentlig medføre tilsvarende store nyskabelser. 

Udpegningen til Bevaringsværdigt landskab vil derfor kunne bremse fremtidige 

anvendelsesmuligheder. En evt. dispensation for udpegningen vil kræve et større 

bureaukratisk arbejde med flere offentlige instanser, der ikke nødvendigvis har de 

samme prioriteter. Dette har Lystrup og Jomfruens Egede oplevet, hvor fortolkning af 

lovtekst og udpegning ikke var den samme blandt kommunale og nationale embedsfolk, 

hvorved Lystrup står tilbage med en skrinlagt projekt uden nogen mulighed for at agere. 

Lystrup og Jomfruens Egede godser ønsker, at de unikke landskaber tilhørende godset, 

der er vigtige at bevare for eftertiden, udpeges. De øvrige arealer, ønsker vi, vurderet om 

kan udtages af den nuværende udpegning. Arealer, der ikke er specielle for området i 

dag, men som var det, da de blev udpeget af det daværende Storstrøm Amt i slutningen 

af 1990´erne. Som Cowi påpeger i Landskabsanalysen i 2013 side 100:  

”Herregårdslandskaberne har ikke udviklet sig synderligt, mens markstrukturen i de 

tilstødende områder er ændret og generelt er blevet større end tidligere. Derfor er den 

oplevede kontrast mellem landsbylandskabet og herregårdslandskabet ikke så stor, som 

da landsbyerne blev udskiftet og de gældende strukturer blev anlagt.” 
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Landskabsanalysen præciserer landskabskarakteren på side 90: 

”De to godser Jomfruens Egede og Lystrup er omgivet af store, markante 

herregårdslandskaber, der er kendetegnet ved store skovområder med gamle, markante 

skovbryn, anselige markflader og 

sparsom bebyggelse. De to bygningskomplekser ved hhv. Jomfruens Egede og Lystrup 

ligger centralt placeret i de åbne marker, der giver mulighed for godt udsyn over det 

bølgede landbrugslandskab. Skovområderne og det bølgende terræn medvirker til, at 

sigtbarheden i landskabet begrænses og i stedet udfolder sig som separate landskabsrum 

med skovbryn og bykanter på flere sider.” 

Hvis vi lægger essensen af de 2 ovenstående vurderinger sammen, så er de tidligere store 

herregårdsmarker og lange udkig ikke så unikke længere.  

Til eksempel er nedenfor indsat et link til Google Maps Streetview få kilometer øst for 

Lystrup og Jomfruens Egede på vej 154 uden for Bevaringsværdigt landskab. Disse 

arealer er kendetegnet ved meget lange udkig, store markflader og sparsom bebyggelse. 

https://www.google.com/maps/@55.2797982,12.192351,3a,75y,50.08h,59.16t/data=!3

m9!1e1!3m7!1sm4ovqT2m0Crc97PPM7f-pg!2e0!7i16384!8i8192!9m2!1b1!2i38?ucbcb=1
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Vi hæfter os ved, at der i landskabsanalysen er beskrevet således: 

De to bygningskomplekser ved hhv. Jomfruens Egede og Lystrup ligger centralt placeret i 

de åbne marker, der giver mulighed for godt udsyn over det bølgede landbrugslandskab.

Jvf nedenstående kortskitser er udsynet fra godsernes bygningskompleks meget 

begrænset, da det er omgivet af fredet træbevokset park og skov, se figur 4.

Figur 4 Indkig til godsernes bygningsmasse. Kilde: QGIS eget kort 

Ud fra figur 4 er det tydeligt, at der er store områder på ejendommen, hvor der hverken 

er indkig til eller udkig fra godsernes bygningsmasser. 

Der er dog unægtelig stadig en del bevaringsværdige arealer på Lystrup og Jomfruens 

Egede, specielt mellem de 2 godser. Dette miljø adskiller sig fra eksemplet på vej 154, ved 

at leve op til landskabsanalysens beskrivelse nedenfor:  

”Skovområderne og det bølgende terræn medvirker til, at sigtbarheden i landskabet 

begrænses og i stedet udfolder sig som separate landskabsrum med skovbryn og bykanter 

på flere sider.” 
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Disse separate landskabsrum er unikke og ikke umiddelbart til at genskabe, da skovenes 

habitus er resultatet af Fredskovsforordningen af 1805, og de dermed ca 220 år eller 

ældre skovbryn. 

Jvf. figur 5 nedenfor findes størstedelen af landskabsrummene med skov på flere sider i 

den centrale del af ejendommen.

Figur 5 Landskabsrum skabt af skovgærder og topografi. Kilde: QGIS eget kort.

På de 2 øst-vestgående veje i henholdsvis nord- og sydkanten af ejendommen vil 

udkigsgrænsen for landskabet være to-dimensional som de fleste andre steder på 

Sjælland. Enten bremses blikket af en levende hegn, en mindre skov, horisonten eller 

noget fjerde. Der er på disse strækninger ikke den samme oplevelse af det 

tredimensionelle landskab, som ved de grønne markeringer på figur 5. 
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På figur 6 nedenfor kommer vi med et forslag til en fremtidig udpegning af det 

bevaringsværdige landskab. 

Figur 6 Forslag til Bevaringsværdigt landskab

Med ovenstående udpegning sikrer vi 900 ha vigtige bevaringsværdige landskaber. Dette 

vil gøre godserne mere tidssvarende og økonomisk bæredygtige og dermed sikre helheden 

i landskabet for eftertiden. 

Skulle der være ønske om besigtigelse eller andre spørgsmål, står vi selvfølgelig til 

rådighed. 

Mvh 

Joachim Moltke 
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Høringssvar til forslag til kommuneplan 2022-2031 for Faxe Kommune

Kommentarer til planer om etablering af omfartsvej øst om Haslev

Vi bor på Moltkesvej 70 og dermed i området Snaven (mellem Ny Ulsevej, Gisselfeldvej og
Moltkesvej).

Vores budskab er dette: omfartsvejen bør ikke etableres, da det vil have uoverskuelige
konsekvenser for de naturværdier, som masterplanen inkluderer jvf. det udsendte materiale.
Planen arbejder med en gennemskæring af tre matrikler i Snaven samt ekspropriation af
ejendommen Moltkesvej 68, og området vil dermed naturmæssigt blive destrueret.

SNAVEN – en kort præsentation.

Området ’Snaven’ på ca 15 ha, beliggende mellem Moltkesvej, Gisselfeldvej og Ny Ulsevej i Haslev
er et unikt, lille område i sin egenskab af bio-oase omkranset af industrielt landbrug,
parcelhuskvarterer, veje og produktionsskov.

Ejerskabet er fordelt på 4 husstande, som alle har det til fælles, at der ikke dyrkes afgrøder,
gødskes eller sprøjtes på nogen måder.

Der er tale om brakjord, hestefolde, granskov, tre små søer og nyplantede områder med klassiske
træer samt haver med varieret beplantning til gavn for biodiversiteten.
Der er i sommeren 2021 fundet 345 orkidéer jævnt fordelt rundt om søen i Snaven. (rødlisteart)

Denne sammensætning gør Snaven særdeles attraktiv for dyrelivet - dels som yngleområde og
dels som rast- og fourageringsområde for gennemtrækkende fugle.

Godserne Bregentved og Gisselfeld har store, konventionelt dyrkede marker med
sprøjtekrævende monokulturer på tre sider af Snaven, og der er der ikke er føde at finde for de
trækkende fugle. Derfor virker Snaven som en magnet med sine økologiske brakmarker med
masser af føde, når fuglene kommer forbi og trænger til en pause og skal tanke op med føde.
Der er masser af insekter at fouragere på sommeren igennem, hvilket forekomsten af ynglende
flagermus, landsvaler samt mange andre insektædende dyre- og fuglearter viser. Der er ligeledes
fundet springfrø, såvel voksen som haletudser samt flagermus. Begge arter er underlagt ’bilag 4’
beskyttelse.

Etableringen af et stykke omfartsvej gennem området vil have katastrofale følger for faunaen og
dyrelivet, lige meget hvilket projekt, der vælges.
Vejen projekteres til at skulle skære tværs gennem området, og dermed vil det sammenhængende
udbud af fourageringsmuligheder og fred til dyrelivet være komplet spoleret.
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Foruden den fysiske separering af selve vejen vil støj og forurening gøre det af med enhver form
for bio-oase funktion.
Haslevs byudvikling mod vest og syd giver god mening, da det primært er landbrugsjord, der bliver
inddraget til boligkvarterer.
At udvide Haslev mod øst med såvel en omfartsvej som boligkvarterer er særdeles problematisk.

Selve oplevelsen af at bevæge sig ud af Haslev ad Moltkesvej og se landskabet åbne sig ud mod
Bregnemade Skov og videre til Bregentved er højt skattet af utallige mennesker, som dagligt tager
turen gående, løbende, på cykel eller i bil – det er simpelthen en del af Haslevs dna.
Faxe Kommune skriver i sin egen Landskabskarakteranalyse, at ’herregårdslandskabet skal
beskyttes…’ og at ’delområdet er sårbart over for tilføjelse af nye landskabselementer.’

Syd for Moltkesvej ligger Snaven, og her kan folk nyde fuglelivet og den øvrige fauna, når de går
forbi.
Læg dertil, at området ligger inden for skovbyggelinjen på 300 meter, hvilket burde sikre, at der
ikke bliver bygget i området. (Det var netop årsagen til, at vi købte vores ejendom for 25 år siden).

Trafiktætheden på Haslevs udfaldsveje er ikke så kraftig, at det kan godtgøre dette projekt til 50
mill. kr. Faxe Kommune mangler penge, og det er uansvarligt at bruge så mange penge på en
unødvendig omfartsvej gennem Haslevs eneste bynære grønne kile.
Der er allerede investeret kraftigt i sikkerhed og regulering af hastighed på Bråbyvej, og i forhold
til skolebørnene i Privatskolen kunne man overveje at lave aflevering af disse via Ærtebjergparken
eller som ved Vibeengskolen via omfartsvejen.

Det siger sig selv, at nordvendte ramper på motorvejen ved Ulse vil tage sin del af især tung trafik,
som ikke har ønsker om at køre ind gennem Haslev med diverse lyskryds, chikaner og bump, og
det samme vil givetvis gælde pendlertrafikken, som vil kunne komme hurtigere ud til motorvejen.

Snaven er netop et eksempel på en af ’de grønne kiler’, som kommunen anbefaler i sin egen
kommuneplan. Naturen har ekstremt trange kår – også i Faxe Kommune – og det er på tide, at
kommunen tager sit ansvar seriøst i forhold til at bevare eksisterende natur og ikke ofrer den på
byudviklingens alter.
Mange søger ud på landet fra de større byer for at nyde naturværdierne, så nytter det ikke noget
at smadre naturen for at folk kan kommer hurtigere ud og holde i kø på motorvejen!
Det er jo at save i den gren, man selv sidder på.

Vi skal hermed anbefale, at planerne om en østlig omfartsvej skrottes, og at energien lægges i at
arbejde for etablering af nordvendte ramper ved Ulse.

Med venlig hilsen,
Bo Tureby & Anette Dalsten
Moltkesvej 70,4690 Haslev

*Artsliste over flora og fauna i Snaven udarbejdet af undertegnede vedhæftes.

147
118



DYRELIV I SNAVEN, 4690 HASLEV

Insekter registreret i Snaven

Blågrå Psi ugle (larve)
Psi ugle
Brun Bjørnespinder
Dueurtsværmer
Kanelbjørn
Klyngerspinder
Måneplet
Oldenborre
Læderløber
Poppelsværmer
Rødt Ordensbånd
Smutugle
Snerresværmer
Stor Lavspinder
Svingelugle
Gammaugle
Cikorieugle
Gulfrynset halvmøl
Stor Humleflue Sømplet
Aftenpåfugleøje
Fyrresværmer
Humlebi – flere arter
Vilde bier – flere arter

Sommerfugle, observeret

Kejserkåbe
Tidselsommerfugl
Nældens Takvinge
Admiral
Dagpåfugleøje
Lille Kålsommerfugl
Stor Kålsommerfugl
Grønåret Kålsommerfugl
Almindelig Blåfugl
Det Hvide C
Det Hvide W
Stregbredpande
Stor Bredpande
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Sømplet
Aftenpåfugleøje
Græsrandøje
Engrandøje
Okkergul Randøje

Guldsmede , observeret

Blå Mosaikguldsmed
Stor Blåpil
Fireplettet libel
Blå Libel
Grøn Smaragdlibel
Hesteskovandnymfe
Flagermusvandnymfe
Blåbåndet Pragtvandnymfe

Ynglefugle registreret i Snaven (ikke undersøgt grundigt, flere kan forekomme).

Tårnfalk
Ringdue
Husskade
Allike
Gråkrage
Sangdrossel
Solsort
Rødstjert
Gærdesmutte
Jernspurv
Musvit
Sortmejse
Blåmejse
Fasan
Hvid Vipstjert
Landsvale
Gulspurv
Bogfinke
Løvsanger
Gransanger
Tornsanger
Gærdesanger
Blishøne
Grønbenet Rørhøne
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Skovspurv
Nattergal

Sjældne fugle på træk, rastende i Snaven (overflyvende fugle ikke talt med).

Hvid Stork
Sort Glente
Skovhornugle
Natugle
Rødrygget Tornskade
Stenpikker
Bynkefugl
Sortstrubet Bynkefugl
Hortulan
Vendehals
Gul Vipstjert
Nattergal
Engsnarre
Broget Fluesnapper
Grå Fluesnapper
Gulbug

Langt over 100 arter fugle er registreret som overflyvende Snaven.

Pattedyr

Rådyr
Hare
Egern
Husmus
Markmus
Spidsmus
Dværgspidsmus (fredet) er fundet på matriklen.
Død Brud er fundet på matriklen
Husmår konstateres ofte på matriklen og er set med unger
Ilder med unger er set på matriklen
Pindsvin
Ræv
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Flagermus sp. mellemstor
Dværgflagermus (evt. Troldflagermus)

Padder

Grøn frø
Butsnudet frø
Springfrø
Skrubtudse
Lille vandsalamander

Fisk

Skalle

Flora

Skovhullæbe – min 345 eks.
Agervikke
Pomerans høgeurt
Alm. Kartebolle
Valmue
Bredbladet dunhammer
Smalbladet dunhammer
Følfod

Bo Tureby, 25. Juli 2021
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Haslev 29.7.2021 

Faxe Kommune 
Frederiksgade 9 
4690 Haslev 

Vedrørende hørings svar kommuneplan 2021 til 2031. 

I forbindelse med, at Faxe kommune byråd har sendt ovennævnte kommuneplan i høring fremsendes 
hermed høringssvar. 

Der henvises til tidligere materiale ifm. Idefasen for masterplan (østlig omfartsvej), som også er en del af 
dette høringssvar. 
Dog gøres opmærksom på, at grundet bilag IV arter, samt habitatområder på arealer på Snaven kan østlig 
omfartsvej ikke ligge på arealerne eller øst for arealerne 

Der er indtil nu registreret springfrøer, flagermus og orkideer på området Snaven. 

Der gøres opmærksom på, at området er det sidste naturlige biodiversitetsområde/naturlig grønne kile, 
som er tilbage omkring Haslev. Området matrikel 29a har stået urørt hen i mere end 9 år. Dvs 
biodiversiteten har udviklet sig naturligt gennem disse år og bliver plejet af professionelt uddannede 
personer. 

Skovstykke på matrikel 29a er mere end 50 år gammelt. 

I forbindelse med Idefasen blev det forlangt og accepteret af Faxe Kommune, at der skulle udføres en total 
undersøgelse af fauna og flora. 
Det kan konstateres der alene er foretaget undersøgelse af Padder, guldsmede og orkideer. 
Vedrørende flora og fauna er undersøgelserne ikke grundige nok. 
Til et samlet areal på 6,1 Ha (matrikel 29a) er afsat 2x2 timer til VVM-undersøgelse, hvilket ikke er 
tilstrækkelig til en totalundersøgelse. 

Det kan konstateres, der også er mange andre arter, som ikke er blevet undersøgt. Herunder markfirben, 
Hasselmus, biller, sommerfugle, fugle mm. (bl.a. yngler og raster nattergalen på matriklen, som er rødlistet 
og vurderet sårbar) 
Det er ikke fyldestgørende, at Faxe Kommune igangsætter en ikke tilstrækkelig naturundersøgelse, hvor 
vigtige arter (fauna og flora) ikke undersøges 100% på hele området. 
Pt. Er Batic Pipe stoppet grundet manglende forhold i udførte VVM-undersøgelse, idet VVM rapport ikke 
var grundig nok ift. Bilag IV arter, beskyttet natur samt andre rødlistede og beskyttede arter. 
Derfor gøres Faxe Kommunes opmærksom på, at viser det sig at VVM-undersøgelse ikke er fyldestgørende 
eller grundig nok, medfører dette en øjeblikkelig klagesag over Faxe kommunes arbejde.  

I Kommuneplanen gøres meget ud af, at Faxe Kommune har et af landets største natur. Men passe på den 
vil i ikke. I sprøjter hovedløst og uden respekt for naturen, hvilket resulterer i, at Faxe Kommune er en af de 
kommuner, hvor der bruges flest sprøjtemidler. Vi skal som borgere læse artikler, hvor de ansvarlige 
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politikere udtaler, at man ikke ved hvad andre kommuner gør for at undgå sprøjtning og pleje naturen?? 
Det er hovedrystende og pinligt, specielt når Faxe kommune deltager i konkurrencen om at blive landets 
mest biodiversitete kommune. 

Faxe Kommune har selv ifm. med andre høringer (Baltic Pipe), gjort opmærksom på at områder med 
beskyttet natur skal undgås at blive berørt. Dette forhold danner præcedens, hvilket også ses i Byrådet 
holdning ifm. Bagholdt mose, der nu er i retssag 

Såfremt Faxe Kommunes forvaltning og byråd fraviger sine egne principper omkring beskyttet natur, vil vi 
uden varsel, udtage en stævning for manglende overholdelses af gældende lovgivning. 

Det er med undren, at Faxe Kommune selv har udnævnt Snaven som beskyttet område i 2013, jf Cowi 
Rapport, samt det forhold, at der i forslag til kommuneplan er angivet at området er bevaringsværdigt. 

I glemmer i alt det hysteri omkring østlig omfartsvej, at der er oceaner af tid til at arbejde på de nordvendte 
ramper ved Ulse (afkørsel 36). De er både billigere og mindre indgribende i naturen (jf VVM-undersøgelse). 
Ved etablering af ramper (som er billigere og mindre indgribende for alle) vil der blive to veje ud og ind af 
Haslev (Ny Ulsevej og Køgevej). Dermed vil tung og let trafik kunne afvikles til og fra Haslev i ro og mag. 
Herunder trafikale sikkerhedsforhold på bl.a. Bråbyvej. 

Det er dokumenteret, at ramperne (ved Ulse afkørsel 36) er billigere og realiserbare uden der ødelægges 
mere natur i Haslev. (vi ligger inde med denne dokumentation inkl. udvidelse af eksisterende bro ved 
afkørsel 36). 

Det er sigende, at kommunen egen vejingeniør på borgermøde udtaler, at det eksisterende vejnet, uden 
problemer, kan klare trafikbelastningen i mange år frem. 
Alligevel vælger et mindre flertal i byrådet den 27.2.2021, at igangsætte et meget dyrt vejprojekt til 
minimum 50 millioner kroner.  
I stedet for at vælge en konstruktiv indsats for at etableret de nordvendte Ramper ved Ulse afkørsel 36. 
Det er med undren, at byrådet ikke sikrede at få ansøgning til Trafikministeriet frem den 1.4.2021, som var 
deadline for ansøgning af midler til ramperne??  

Der gøres opmærksom på, at det smalle flertal har åbnet mulighed for etablering af et boligområde ifm. 
masterplan. I denne sammenhæng gøres opmærksom på, at der gælder en ligebehandling af alle berørte 
lodsejere. Sker dette forhold ikke vil dette medføre erstatningskrav. 
Der gøres ligeledes opmærksom på, at Faxe Kommune ikke har lovhjemmel ekspropriere landbrugsjord til 
byplanmæssigt formål uden erstatning står mål med pris for bymæssig grundværdi. 

Der gøres opmærksom på, at Matrikel 29a har søgt udstykning af hele arealet til byzone. 

Udstykning iht. Masterplan kræver dispensation for skovlinje grænsen. Dermed kommer matrikel 29A til at 
ligge indenfor dispensationsområdet (på hele matriklen) og dermed gælder ligebehandlingsprincip for 
udskykning.  Dvs. jorden skal handles som var denne i byzone. 

Som ansvarlig forvaltning og byråd gøres opmærksom på, at Faxe Kommune ikke må ekspropriere 
unødvendigt.  I dette ligger, at Kommunen skal bruge egne arealer i videst muligt omfang. 
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Som borger i Faxe Kommune skal vi læse, at kommunens økonomi sejler big time. 
Der er underskud på 60 millioner og yderligere et efterslæb på over 40 millioner. Derudover er en retssag i 
gang mod Faxe Kommune indstævnet af Nymølle med et krav mod kommunen på ca. 40 millioner kroner. 
Hvordan kan forvaltning og byråd forsvare at stemme en østlig omfartsvej ind i kommuneplanen til over 50 
millioner kroner når kassen er tom. Hvem skal betale?? Det skal vi skatteydere, hvilket er yderst krænkende 

Generelt opfordres kommunen til at tage Østlig omfartsvej ud af kommuneplanen og bruge pengene til at 
rette op på kommunens ekstremt hullede eksisterende veje, dårlige velfærdsydelser og få styr på 
økonomien etc.… 

Som borger er det rystende at høre, at siddende borgmester har ageret kommunaldirektør da budgettet 
blev lagt og vedtaget. 
Det er utilstedeligt, at en borgmester selv udarbejder budget og bagefter skyder på sin modstander, som 
selvfølgelig kun har de fremlagte tal at gå ud fra. 

Sluttelig gøres opmærksom på, at natur- og miljøundersøgelser ikke er afsluttet dags dato. 

Med venlig hilsen 

Linda og Jens Dandanell 
Gisselfeldvej 1A 
4690 Haslev 
Matrikel 29a, Haslev 
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Høringssvar til kommuneplan for Faxe kommune 2021-2033
Der er i kommuneplanen under temaet Klima, Miljø og Teknik forslag i afsnit 8.8 om at udpege yderligere 3
områder til store husdyrbrug med mere end 500 dyr.

Udpegningen af nye områder til store husdyrbrug er et nyt tiltag, da der ikke er udpeget nye områder i den
kommuneplan der gælder indtil nu.

Der er i Faxe kommune i forvejen rigtig mange store dyreproduktioner. Det giver i sig selv en stor belastning
af landbrugsarealerne. Trykket af kvælstof og fosfor fra husdyrproduktionen er allerede meget stort.
Det medfører en meget stor udvaskning af kvælstof og fosfor til vores vandløb og omkring liggende
havområder, som derfor vokser til i alger og vandkvaliteten bliver elendig.
Udover udvaskningen vil store husdyrbrug medføre en øget lokal luftbåren ammoniak til omgivelserne fra
de marker, hvor ammoniakken bringes ud.  

Nye områder til store husdyrbrug vil derudover øge den tunge trafik i området. Mindst 2 af de nye
udpegede områder vil medføre mere tung lastbil trafik gennem mindre byer eller landsbyer til stor scene
for indbyggerne.

Jeg vil derfor på vegne af Enhedslisten Faxe opfordre til at udpegningen af disse 3 områder til store
husdyrbrug bliver fjernet fra kommuneplanen.

Med venlig hilsen

Thomas Spange Olsen
Permatopia 14

Karise
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Faxe Kommune 
Frederiksgade 9 
4690 Haslev 

E-mail: plan2@faxekommune.dk

Haslev den 29. juli 2021 

Grundejerforeningen Bregnevang/Pilevangs høringssvar til – 
Forslag til Kommuneplan 2021-2033. 

Faxe Kommune har sendt forslag til Kommuneplan 2021-2033 i høring i perioden 12. maj – 1. 
august 2021. 
I den forbindelse ønsker vi at afgive et høringssvar i form af en indsigelse mod forslaget om en 
østlig omfartsvej i Haslev, nævnt i Tema 7 Trafik. 

Grundejerforeningen Bregnevang/Pilevang er beliggende lige op ad det bevaringsværdige og 
naturskønne område, som foreslås anvendt til etablering af en østlig omfartsvej ved Haslev. 
Vores indstilling er, at Faxe kommune stopper det beskrevne projekt, sløjfer omfartsvejen og i 
stedet helhjertet prioriterer de nordvendte ramper ved Ulse, ganske som beskrevet i den gældende 
kommuneplan. 

1. Der er ikke konstateret behov for en omfartsvej.

Der nævnes i argumentationen for etablering af omfartsvejen, at den muligvis vil afhjælpe trafikale 
problemer på Køgevej samt Bråbyvej. Byrådspolitikerne bør være opmærksomme på, at der til 
stadighed ikke er konstateret og analyseret et reelt behov. 
Både Trafikanalysen af 2015, samt trafikanalysen af 2020 konkluderer at det eksisterende vejnet, 
med få justeringer, vil kunne håndtere den forventede fremtidige trafik. 

Input fra konklusion i Trafikanalyse 2015: 
”Det vurderes ud fra simulering af ovenstående scenarier, at der kan opnås en tilfredsstillende 
trafikafvikling i Haslev ved alene at optimere signalanlægget i dobbeltkrydset. Simuleringerne viser 
desuden, at det udelukkende er i dobbeltkrydset, at der kan findes serviceniveau lavere end 
serviceniveau D. Dette betyder, at trafikafviklingen i de øvrige kryds i analysen har en 
tilfredsstillende trafikafvikling, hvilket både gælder for trafik i 2014 og 2024. Det anbefales at 
implementere optimering af det dobbelte signalkryds ved jernbanen med det samme, da det vil 
kunne forbedre fremkommeligheden i krydset betydelig.  
Implementering af scenarie 5, hvor Køgevej forlænges sydøst om Haslev forbedre 
fremkommeligheden i krydset Moltkesvej/Bråbyvej. Det anbefales derfor at holde trafikafviklingen i 
krydset under observation og anlægge Køgevejs forlængelse sydøst om Haslev, hvis der opstår 
trafikafviklingsproblemer i krydset.” 

Input fra konklusion i Trafikanalyse 2020: 
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”Eksisterende vejnet, der indgår i analysen, har kapacitet til at afvikle den fremtidige trafikvækst. 
Dog med undtagelse af de to kryds ved Troelstrupvej / Vestre Ringvej og Vester Ringvej / 
Bråbyvej.” 

2. Naturen der ødelægges uopretteligt.

Det område, hvor vejreservationen og boligudbygningen foreslås vil ødelægge natur og 
biodiversitet som ikke kan genskabes. Områderne indbefatter §3-natur, habitater samt bilag-IV 
arter (herunder padder og orkideer) som ikke vil kunne overleve et så voldsomt indgreb. 
Sammenholder vi de potentielle skader med det faktum at vejen er overflødig, virker det som et 
voldsomt overgreb på både natur, lodsejere, naboer samt de mange brugere af området. 

I Forslag til Kommuneplan 2021-2033 står der bl.a. på s. 82: 

”Naturområderne skal bevares og søges udvidet. I naturområderne skal der tages vidtrækkende 
hensyn til naturværdierne og byggeri, nye anlæg og aktiviteter må ikke etableres, hvis det er til 
gene for områdets natur hensyn”.  

Vi mener ikke at Naturbeskyttelsesloven, herunder bl.a. skovbyggelinjen, kan overholdes såfremt 
der prioriteres at gennemføre et anlæg af en østlig ringvej og ny boligudbygning. 

3. Haslevs bynære, bevaringsværdige og historiske landskab ødelægges.

”Særligt bevaringsværdige landskaber 

Vi ønsker at bevare og styrke de værdifulde landskaber. Det gælder især for landskaber med en 
særlig karakter eller som rummer særlige oplevelser. Vi har udpeget de værdifulde landskaber, 
hvor samspillet mellem natur- og kulturgrundlag endnu er bevaret, og hvor man kan få en æstetisk 
landskabsoplevelse.” 

Vi ønsker som grundejerforening at gøre Faxe Kommunes Byråd opmærksom på at I, ved 
etablering af en østlig omfartsvej, vil gå direkte imod intentionen med- samt anbefalingerne i- Faxe 
Kommunes landskabskarakteranalyse af 2013. Hér udpeges området således: 

”Landskabet i delområde M1 skal beskyttes. Herregårdslandskabets store marker og gamle træer i 
markante skovbryn kombineret med det storbakkede dødisterræn og de mange søer gør, at 
landskabet fremstår oplevelsesrigt og særligt karakteristisk. Den historiske dybde i landskabet 
fornemmes og derfor er delområdet sårbart over for tilføjelse af nye landskabselementer.” 

Det foreslåede projekt vil således ødelægge Haslevs bynære, historiske og bevaringsværdige 
natur og landskab.  
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Grundejerforeningen anbefaler på det kraftigste, at den fremlagte plan sløjfes i sin helhed, og at 
Faxe Kommune alene koncentrerer sig om – i god dialog med Vejdirektoratet – at få etableret 
nordvendte ramper ved Ulse. 

Med venlig hilsen 

Bregnevang/Pilevang Grundejerforening 
v/ formand Lisbeth Butzbacker 
Bregnevang 26 
4690 Haslev  
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© Geodatastyrelsen

Målforhold 1:8532
Dato 25-07-2021

Signaturforklaring
Nullinjen i Nissumfjord

Nissumfjord 0-linje
Fredskov

Fredskov
Klitfredningslinje

Klitfredning
Strandbeskyttelseslinje

Strandbeskyttelse
Matrikelkort

Matrikelskel
Optaget vej

Etape 2
244.494 m2

Perspektivområde
Etape 1
120.000 m2

Rammeudlægning til 
boligformål

© G© G
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Kommunalplan 2021 for Faxe Kommune
Høringssvar fra Karise Gym & Fitness

I tilknytning til afsnit 2.10 - Karise foreslås følgende tilføjelse: 

”Vi vil i samarbejde med en eller flere af de lokale idrætsforeninger, eventuelt som opp-projekt, søge at få 
etableret nye faciliteter i tilknytning til Karise Hallen til såvel indendørs som udendørs aktiviteter samt 
udarbejde en model for, hvordan en eller flere af foreningerne kan benytte disse på lignende vilkår, som 
hvis de selv var ejerne. Faciliteterne skal sammen med området indbyde til både ophold og aktiviteter - 
såvel for foreningsmedlemmer som de uorganiserede - samt til i fællesskab at tage ansvar og passe på 
dem.”

Konkret foreslås at tage udgangspunkt i den ansøgning om en ny hal, som Karise Idræts Klub afleverede til 
kommunen i august 2013. Den tidligere afdeling af Karise Idræts Klub: Karise Gym & Fitness (KG&F) er nu 
en selvstændig forening af samme navn og genfremsætter hermed forslaget i eget navn og med sig selv 
som hovedinteressent. Det oprindelig forslag er vedlagt som bilag, og det skal bemærkes, at der er kommet 
nye ønsker til siden 2013, især for at kunne tilbyde e-sport og parkour bedre vilkår. 

KG&F forslår i tillæg dertil en ombygning af det centrale varmeanlæg til varmepumpe, hvor energien til 
driften baseres på det for tiden de-aktiverede solcelleanlæg på hallens tag. Andre haller i Danmark bruger 
varmepumper og har erfaret væsentlige besparelser på driften, og investeringen kan derfor være indhentet 
i løbet af relativ kort tid.  Dertil kan lægges besparelsen ved at bruge energien fra solcellerne. Disse 
besparelser antages at kunne bidrage til driften af den ny hal. 

På vegne af Karise Gym & Fitness: 
Aage Sandfeld Jensen 
(formand)
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Ny idrætshal i Karise 

- et idéoplæg fra Karise Idræts Klub
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Hermed bemærkninger/indsigelser til kommuneplansforslag 2021-2033:

Vedrørende –SVL områder og hensyntagen til omkringliggende natur.

Egne bevæggrunde:

Vi er en gruppe borgere på henholdsvis Freerslev Overdrev og Terslev Overdrev, som jævnlige/ofte oplever 
gener fra svinefarmene på henholdsvis Freerslev Overdrevsvej og Terslev Skolevej i form af stank, fluer og 
algeafsætning på bygninger.

Forestil dig, at du ikke kan sove med åbent vindue om natten fordi det stinker, så du får kvalme og dit 
sengetøj og tøjet dit skab stinker, når du vågner. Forestil dig, at du ikke kan hænge selvsamme nyvaskede 
sengetøj ud til tørre, for du med stor sandsynlighed risikerer, at det stinker af gylle eller det, der er værre, 
når du henter det ind. Forestil dig, at hver gang du inviterer gæster til udendørs aktiviteter – f.eks. 
børnefødselsdag, grillaften eller lign., er det med risiko for, at alle må trække indendørs eller 
arrangementet simpelthen må aflyses på grund af stank – ikke på grund af vejret. Dét har vi nemlig en 
chance for at undersøge inden. Dét påvirker din livskvalitet.

Men det er ikke kun her uden for byen, at vi generes af stanken. Selv inde i Haslev bymidte (vores søn bor i 
Vestergade), stinker det jævnligt fra svinefarmen. Det er så påfaldende, at borgere ofte taler om ”Byen i det 
brune”. Sikke et image!

Efter opførelse af svinefarmen på Freerslev Overdrevsvej og ikke mindst udvidelsen på Terslev Skolevej, har 
vi mærket markant stigning i sværme af fluer, som er generende særligt i køkken og soveværelse.

Naturbeskyttelse:

Der har været konstateret en voldsom forurening, kommende fra svinefarmen, af å-løbet under Freerslev 
Overdrevsvej og af søen/vådområdet, som åen leder vand til. Lokalt forlyder det bl.a. at der ses voldsom 
fiskedød i området.

Et vådområde med et rigt dyre- og planteliv – dette år har der siden foråret været et tranepar, som holder 
til ved søen og i mosen/på engen bag Terslev Overdrevsvej. Vi har den røde glente i området og ser den 
dagligt.

Rødlistede arter er særligt følsomme overfor eksempelvis ammoniak-emmission.

Indskrænkning af SVL-området og hensyn til natur:

Velvidende at vi har overvejende vestenvind i Danmark og at ammoniakdampene fra farmen derfor driver 
over søen/vådområdet til skade for dyrelivet, så vælger man alligevel i kommuneplansforslaget ikke at 
indskrænke SVL området op til søen. Det efterlader en potentiel mulighed for udvidelse af svinefarmen, 

214
178



trods den omstændighed, at den er meget tæt grænsende op til vådområdet og at mængden af 
ammoniakdampe indover over søen samt stank fra farmen vil forøges, til skade for naturen og til stor gene 
for omkringliggende naboer. Ammoniak-emission er sundhedsskadeligt at indånde, og særligt 
sundhedsskadeligt når det kommer i kontakt med vand, da der sker en ændring i syre-/base balancen. Det 
er ikke alene dampene fra den daglige drift, men også fra de udbringninger på marker omkring 
naturområdet, som vi frygter vil blive yderligere påvirket. Vi venter i øvrigt med spændring på resultat af 
den tilbundsgående undersøgelse, som miljøministeren har iværksat herom, jfr. Behov for yderligere 
undersøgelser.

Derudover oplever vi, at der allerede ses stor algevækst på alle flader i området, herunder naturligvis 
særligt tagfladerne. 

Vi ønsker derfor så vidt muligt at der sker en begrænsning af SVL området fra Terslev Skolevej og ned langs 
Freerslev Overdrevsvej. En ændring i forhold til de grænser for området, der er markeret i det nuværende 
forslag vil sende et stærk signal om en klar holdning fra kommunens side. 

Derudover beder vi politikerne være meget skarpe på formuleringen i kommuneplansforslaget omkring
ønsker til begrænsning af antal af svineproduktionsejendomme i det åbne land, samt størrelsen og 
tætheden af disse – netop under hensyntagen til omkringliggende beboere og den følsomme natur med 
ikke mindst rødlistede arter, som vi dog endnu har i området.

En skarp og klar tilkendegivelse vil være befordrende for borgere, der ønsker at tage bopæl i det åbne land, 
herunder særligt nytilflyttende. Ligeledes vil en klar stillingtagen og inddragelse af ovenstående være helt i 
overensstemmelse med kommunens ønske om at fremtræde som en by i det grønne, hvor naturen og 
borgernes interesser vægter vigtigere end svinebaroner.

Nationalt center for miljø og energi - Link: Undersøgelse fra DCE ang ammoniak emmission

Haslev, den 1. august 2021 

Charlotte og Christian Svane, Freerslev Overdrevsvej 8

Jan og Gertrud Thøfner, Bøgenakkevej 5.
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Faxe Kommune

Camilla Dencker

Fremsendt på e-mail til: kommuneplan@faxekommune.dk

Haslev den 1. august 2021

Vedr.: Kommuneplan 2021-2033

Hermed høringssvar vedr. forslag til kommuneplan for Faxe Kommune 2021-2033. 

Vedr. Lokalplanrammer for Haslev:

Det er rigtig godt at fastholde lokalplanramme H-O3 ”Skoleparken” til offentlige formål. Det 
understøtter bestræbelserne på at fastholde Haandværkerhøjskolen til uddannelse. Sammen 
med H-R1 ”Skoleengen” udgør området et unikt miljø for uddannelse og natur midt i Haslev 
By. Lokalplanrammen giver muligheder for både at bevare og videreudvikle alle 
institutionerne og naturmiljøet i området.

Med venlig hilsen

Jørgen Hansen
Kaare Klints Vej 21
4690 Haslev
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Karise 24.7.2021

Høringssvar vedr. Forslag til kommuneplan 2021-2033, Faxe Kommune

Det følgende høringssvar angår K-C1 vedr. Karise bymidte (s. 196) i Forslag til kommuneplan for Faxe 
Kommune 2021-2033. Af Forslaget fremgår det, at der ”bør udvikles et samlingssted/torv foran Fakta og 
Stationspladsen, en café/spisested og et ’forsamlingshus’. Ved torvet bør der gives plads til, at de unge 
selv kan lave projekter (et sted, et hus) eks. det lille pakhus ved stationen.”  

Med dette høringssvar opfordrer vi til, at fokus i udviklingsplanerne for stationspladsen og området vest for
Fakta ændres. Østbanen og hermed stationen er af væsentlig betydning for Karise som bosætningsby og for
byens borgere. Denne vigtige funktion kan tydeligere understøttes i kommuneplanen.  

Vi foreslår derfor, at ovenstående udgår af kommuneplanen og erstattes med et fokus på at udvikle 
stationsområdets primære funktion som lokalt trafikknudepunkt med særlig vægt på:

1) Tryg, hensigtsmæssig og nem trafikafvikling og skift mellem de forskellige transportformer. Blandt
andet er planforholdene i dag lettere kaotiske, idet der på stationens østside fletter sig tre veje
sammen med uklare vigeforhold, som cyklister, fodgængere, personbiler og busser deles om. I takt
med at byen er vokset, bliver en hensigtsmæssig trafikafvikling af området omkring stationen stadig
vigtigere for at styrke den bæredygtige udvikling af Karise som pendlerby.

2) Samlet designmæssig løsning for området. Som det fint fremgår af Forslag til kommuneplan er
området et ”kulturmiljø”, hvor der bør gælde særlige regler for arkitektur (jf. s. 40-44). Men
stationsområdet er i dag præget af mange forskellige stilarter fra det futuristiske toilet over
”bjælkehytten” (venteskur for flextrafik) til den klassiske stationsbygning og to yderligere forskellige
venteskurstyper på hhv. busholdeplads og perron samt ikke mindre end fem forskellige typer af
gadelamper. Dertil kommer utilstrækkelig mulighed for cykelparkering på østsiden af stationen. En
samlet designløsning, udarbejdet i samarbejde med Lokaltog, vil kunne bidrage til at understøtte
områdets store værdi for byen som lokalt trafikknudepunkt og løfte det samlede indtryk af byen.

3) Udviklingen bør ske i respekt og forståelse for, at området også er et beboelsesområde med en
ganske tæt beboelse – eksempelvis bor der seks borgere i selve stationsbygningen samt yderligere
syv børnefamilier med i alt sytten børn på Banevej og Nyvej, dvs. i det lille område mellem stationen
og stadion.

Idéen om et samlende torv i Forslag til kommuneplan er sympatisk, men matcher næppe med den faktiske 
adfærd i en punkt- og pendlerby som Karise. Her er det i langt højere grad aktiviteter, som samler borgerne – 
i idrætsforeningerne, på Karise Højskole / Leopold, på skolen og i SFOen etc. – og vi opfordrer derfor til, at 
ambitionen om at styrke borgernes mødesteder sker gennem en styrkelse og videreudvikling af de gode 
tilbud og aktiviteter, der allerede findes i lokalområdet.

Afslutningsvist bemærkes det, at det egentlige pakhus, der i Forslag til kommuneplan refereres til, og som
formentligt oprindeligt var tiltænkt funktionen som samlingssted, er revet ned. 

Med venlig hilsen

Torben Kapper og Kirsten Winther Jørgensen
Banevej 3, Karise
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Høringssvar til Kommuneplan 2021, Faxe Kommune  

Afsender: 
Ida Cecilie Lynggaard 
Byplanlægger og Landskabsarkitekt MDL

Følgende høringssvar tager afsæt i de byudviklingsmæssige udfordringer som jeg mener Faxe Kommune har. 
Det har til hensigt at beskrive nødvendigheden af at kunne differentiere mellem kommunens byer, udvikling
og ressourcer og samtidig understrege det store potentiale som kommunen har, hvis bare man vil arbejde 
for det politisk. 

Vær venligst opmærksom på, at der af høringssvaret fremgår konkrete spørgsmål som jeg ønsker skriftligt
svar på. Spørgsmålene er markeret med blå. 

Indledning 
Generelt om Kommuneplan 2021
Når man læser kommuneplan 2021 for Faxe Kommune, så efterlades man desværre med et uklart billede af 
hvad det er man politisk vil med kommunen og ikke mindst med Haslev som hovedby. Der mangler 
fyldestgørende begrundelser for beslutningerne og prioriteringerne og mange steder mangler der ganske 
enkelt en årsag. Gennemgår man kommuneplanen retorisk er afsnittene om Haslev præget af en ordlyd hvor 
man efterlades med et indtryk af en identitetsløs by i afvikling, hvor den politiske ambition ikke rækker 
længere end til at byen er pendlerby. Sammenholdt hermed beskrives Faxe fx som en by med 
købstadslignende karakter, med en historie og med potentiale for udarbejdelse af både visionsplaner og 
udvikling af bymiljøer. 

Naturligt har man valgt Haslev som hovedby – selvsagt idet byen er tre gange større end kommunens 
næststørste by Faxe (Haslev har 12.040 indbyggere, Faxe har 4.184 indbyggere jf. Danmarks Statistik
1.1.2021). På trods har man erfaret en gradvis udfasning af serviceudbud, skoleudbud og kulturudbud, alt 
sammen funktioner der ellers hører naturligt hjemme i en hovedby. Funktionerne er altså fjernet fra 
hovedbyen og placeret i kommunens andre byer, hvilket der planfagligt mangler klare argumenter for. Det er 
en udviklingsstrategi som ikke ses magen til i andre sammenlignelige kommuner og det er derfor også 
bekymrende hvis denne udvikling forsætter – i så fald, hvad vil konsekvensen heraf være?    

Gennemgang og kommentering af afsnit 2. BYER OG LANDSKAB 
Det fremgår af afsnittet om byudvikling, at Haslev er hovedby og at man vil arbejde for at Haslev forsætter 
som hovedby. Alligevel ses det på s. 16 og 17 at man i Haslev ikke finder belæg for at udlægge flere arealer til 
boligudvikling. Man overser altså at udvikle i kommunens hovedby og skriver; 

Haslev: Vi har tidligere inddraget et stort perspektivareal til boliger i Haslev. Det betyder, at der kun er et 
relativt lille behov for udlæg af nye arealer til boligformål i denne planperiode. 

Det giver anledning til følgende spørgsmål: 
HHvadd liggerr till grundd forr att kunnee konkluderee att mann ii Haslevv ikkee harr brugg forr udlægg aff boliger,, nårr mann 
tagerr ii betragtningg att byenn (somm kommunenss eneste)) tildeless enn direktee togforbindelsee till København ogg 
dervedd måå forventess att fåå enn øgett tiltrækningskraftt indenforr enn kortt årrække?? 
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Historisk kan det ses, at Haslev to gange tidligere er vokset eksponentielt. Første gang var med etableringen 
af jernbanen i 1870 og anden gang i forbindelse med etableringen af sydmotorvejen i 1985. Det kan således 
argumenteres at der er historisk belæg for at antage, at Haslev kan se frem til en væsentlig forøgelse i 
indbyggertallet i de kommende år. 

På s. 18 beskrives det dernæst hvordan man agter at prioritere udvikling gennem rækkefølgebestemmelser, 
men man tilføjer så; Da det er byrådets vision, at vi skal byudvikle i alle syv byer med fokus på at skabe øget 
bosætning, fastlægger vi ikke en rækkefølge der kan begrænse en by i forhold til de øvrige. 

Det giver anledning til følgende spørgsmål:
DDett udestårr hvadd derr herr liggerr till grundd forr beslutningen?? Hvilkee konsekvenserr harr dett forr kommunenn att 
mann ønskerr enn udviklingg aff allee 77 byerr ogg hvadd err dett fagligee belægg forr netopp dennee mådee att udvikle??  

Sammenholdt med andre kommuner (Køge, Næstved, Vordingborg, Sorø, Ringsted etc.), afviger denne 
strategi om at byudvikle ligeligt i alle syv byer. Denne strategi er med til at devaluere faxe kommunes 
konkurrenceevne i forhold til bosætning, holdt op imod nabokommunerne idet man ikke fremmer 
kommunens hovedby. Det betyder, at mens nabokommunerne har en entydig agenda om at hovedbyerne 
selvfølgeligt indeholder kommunens primære tilbud og funktioner, afvikler man i Faxe Kommune hovedbyen 
og spreder (eller hovedbys bestemte funktioner) på område- og lokalbyerne. Faxe Kommune bliver altså 
dårligere og dårligere til at konkurrere, både hvad angår tilflytning men også hvad angår fastholdelse af de 
eksisterende borgere. Haslev er med sine ca. 12.000 indbyggere den eneste by i kommunen der har 
mulighed for at konkurrere som en attraktiv hovedby. Haslev er derved en afgørende faktor for at
kommunen når sit mål om 40.000. indbyggere i 2030, set i lyset af nationale flyttemønstre. 

Det er svært tænkeligt at man i en lille kommune som vores kan ”smøre leverpostejen tyndt ud” og få det til 
at række det hele. Gør man det, så udvikler kommunen sig (forsat) efter laveste fællesnævner, fordi man 
(politisk og administrativt) ikke ønsker at se i øjnene, at man holder et ansvar. Det ansvar indebærer, at man 
kan differentiere og ikke mindst definerer hvad man vil med kommunen, hvordan hovedbyen udvikles og 
fremmes som den primære by og hvordan kommunens øvrige byer kan supplere til, at der opnås en 
sammenhængende helhed. 

I forbindelse med beskrivelsen af detailhandelsstrukturen sammenholder man igen Haslev og Faxe og man 
fastholder at begge byer har et opland som berettiger handelslivets eksistens. Alligevel har man fundet det 
nødvendigt at give mulighed for boliger i stueetagerne i den sydlige del af Jernbanegade i Haslev for at undgå 
tomme butikslokaler. En udvikling som man svært kan vende, idet det ikke er økonomisk favorabelt at 
omdanne boliger tilbage til butikker. Det betyder at bylivet i Haslev er udfordret, selvom I dog selv skriver; 
Haslev skal fastholdes og udvikles som kommunens største handelsby gennem styrkelse af bymiljøet og 
butiksstrukturen i en aktiv bymidte. 

Det giver anledning til følgende spørgsmål:
Hvadd betyderr det,, att II vill styrkee bymiljøett ogg butiksstrukturenn ii Haslev?? Faxe Kommune har selv lavet en 
lokalplan der har til formål at afvikle butiksstrukturen i Jernbanegade og det hænger svært sammen med 
påstanden om at I ønsker at arbejde for at styrke byen som kommunens største handelsby. Hvordann harr mann 
somm kommunee tænktt sigg att involveree sigg ii udviklingenn aff bymidtenn ogg fremmee enn aktivv bymidte??  
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På s. 23 skriver I; Haslev var i mange år kendt for mange forskellige skoler. I dag er der gymnasium, EUC samt 
efterskoler i byen. Disse uddannelsesinstitutioner suppleres med VUC og FGU i Faxe og en række efterskoler 
andre steder i kommunen. 

Det giver anledning til følgende spørgsmål:
PPåå hvilkett grundlagg harr mann truffett beslutningg omm mulighedenn forr uddannelsesinstitutionerr ii Faxe?? Hvordann 
harr mann fundett belægg for,, att uddannelsernee skall placeress herr ogg ikkee fastholdess ii Haslevv ogg hviss mann ikkee 
længeree serr Haslevv somm enn skoleby,, hvadd err såå Haslevss identitet??  

Afsnittet om byudvikling sluttes af med en oplistning af retningslinjerne for byerne og byrollerne (s. 24) og en 
efterfølgende beskrivelse af hver enkelte by. Her fremgår nøjagtig samme beskrivelse eller definition for 
udviklingen af både Haslev og Faxe. 

Det giver anledning til følgende spørgsmål:
Hvadd err argumenternee forr att sammee beskrivelse// definitionn fremgårr forr bådee Hovedbyy ogg Områdeby,, nårr 
mann netopp harr valgtt att differentieree dem?? 

KONKRETE ÆNDRINGSFORSLAG 
Følgende konkrete ændringsforslag til Kommuneplan 2021 er oplistet i uvilkårlig rækkefølge; 

1. Værr troo modd udpegningenn aff Haslevv somm hovedbyy ogg ladd dett fremgåå tydeligtt hvordann mann ønskerr at
sikree byenss fremtidd somm hovedby.. Herunder;

a. Der bør være indtænkt boligudlæg, fortætningsmuligheder mv. i kommunens største by
b. Det bør fremgå, at der udarbejdes en visionsplan for Haslev, der tager afsæt i den

kommende direkte forbindelse til København. Herunder;
Fortætning af stationsområdet på den nordlige side af banerne.
Fornyelse af stationsarealer på den nordlige side af banen (hvordan ser og oplever
man Haslev fra toget?)
Fortætning af bymidten.

c. Udlæg af nye boligområder i byens periferi (syd), så man slutter byen af i den ring-struktur
man hidtil har fulgt.

d. At man skaber et øget kulturtilbud i Haslev bymidte
e. At man skaber og fremmer et primært serviceudbud i Haslev

2. Derr skall væree forskell påå hovedbyen,, områdebyenn ogg lokalbyerne.
a. Det er misvisende at det af retningslinjerne fremgår at Haslev og Faxe udvikles på præcis

sammen grundlag. Jeg vil foreslå at man skriftligt fremhæver differentieringen mellem
bytypologierne.

Afrunding 
Jeg vil slutte hvor jeg begyndte; Haslev by er tre gange større end den næststørste by i kommunen. Det bør 
fremgå klart og tydeligt i Kommuneplan 2021 hvordan man politisk vil arbejde for Haslev som hovedby og at 
man ønsker at fremme dennes udvikling hvad angår boligudvikling, service- og kulturtilbud, uddannelser, 
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handelsliv og erhverv. Hertil skal kommunens resterende seks byer supplere (hverken erstatte eller fjerne)
det udbud som findes i hovedbyen også skal de bygge videre på deres egen identitet. 

Hvis vores skræntende økonomi skal vendes, skal man først og fremmest tage byudviklingen alvorligt. Man 
skal ikke bare udlægge arealer i alle byer, man skal koncentrere indsatsen og man skal have for øje hvem 
man ønsker at tiltrække til kommunen og hvad den målgruppe i så fald søger. Det vil sige man som 
kommune kritisk skal tage stilling til hvad der opføres og i hvilken kvalitet. Dernæst skal man ikke være bange 
for at tage beslutninger. Politisk klarhed og vilje er et af de vigtigste parametre, både for potentielt nye 
tilflyttere men også for eksisterende borgere i kommunen hvis man ved hvad man køber ind i. Og at man 
som kommune i øvrigt forstår at varetage borgernes interesser, at man som kommune er villig til at lytte og 
at man tager borgernes meninger og holdninger seriøse. I den forbindelse er jeg nødt til at nævne, at de 
sidste måneders politiske shit-storm på bl.a. facebook og i Haslev Posten er noget nær den dårligste reklame 
man som politiker kan lave for sin egen kommune. At man som politiker kan tillade sig, at udtale sig
uprofessionelt, hænge embedsværket ud og i øvrigt fralægge sig alt ansvar, vidner om en kommune der ikke 
kun er strid med sig selv, men om en kommune der ganske enkelt ikke er sit ansvar bevidst. 

Mit høringssvar har ét primært formål: at sætte fokus på hvor skadeligt det er at forsætte den nuværende 
politiske retning, hvor man ikke formår at skabe et konkurrencedygtigt grundlag for kommunens bosætning. 
I bund og grund handler det ikke om at afvikle eller fratage nogle af kommunens byer muligheden for at 
udvikle sig, men om at forstå konkurrencen byerne imellem på tværs af kommunegrænserne. Jeg håber at 
høringssvaret kan vække en tanke hos det siddende og det fremtidige byråd. Også selvom der måtte herske 
politisk uenighed med hele eller dele af svaret.
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Bemærkninger eller ændringsforslag til Kommuneplan 2021-2033 fremsat af Det Konservative
Folkeparti i Faxe Kommune:

1. Ændringsforslag til erhvervsområdet i Rønnede:
I stedet for områderne R-E3 og R-E4, som ligger nord for boligområderne i Rønnede,
foreslås den fremtidige erhvervsudvikling at ske nord imod Ulse for at sikre tilfredsstillende
afskærmning af eksisterende boliger lands Gl. Næstvedvej.

2. Ændringsforslag til boligområde R-B1 i Rønnede:
I forståelse med ejerne arealet matr. nr. 5a beliggende Symbiosen 4-6 i Rønnede foreslås
området udlagt til boligformål i stedet for udlagt til golfbane med mulighed for tæt/lav
bebyggelse i 2 etager med en bebyggelsesprocent på 35 i lighed med rammerne for
planområde Gl. Næstvedvej R-B1.

3. Bemærkninger til sommerhuse i Faxe Ladeplads:
Vi noterer med glæde, at der er udlagt et areal ved Strandhovedvej til et nyt
sommerhusområde med mulighed for udstykning af 22 sommerhusgrunde.
Det er desværre slet ikke nok i den kommende planperiode, og vi skal derfor opfordre til at
udfordre de statslige rammer. Traditionelt er der er ikke mange af de eksisterende
sommerhuse til udlejning, så der er et stort behov for flere sommerhuse for at styrke
overnatningsmulighederne i forhold til øget turisme.

4. Ændringsforslag til nye boligområder i Haslev øst/nordøst:
Der er i de seneste mange år givet mulighed for at Haslev udvider sig mod vest. Vi ønsker
en ny balance i byens udvikling og foreslår derfor øget mulighed for udvidelse mod
øst/nordøst gerne i forlængelse af boligområde H-B10.

5. Ændringsforslag til nyt område for detailhandel i Dalby:
Med det nuværende område D-C1 til detailhandel i Dalby er der alt for snævre rammer for
at drive detailhandel i Dalby. Vi foreslår derfor, at der udpeges et nyt område langs
Vordingborgvej i byzone til detailhandel. Det vil styrke den fri konkurrence, og som det er
set i bl.a. Rønnede med Meny og Rema1000 har det styrket den lokale handel.

6. Ændringsforslag til cykelstier:
I tillæg til etablering af cykelstier med udgangspunkt i kommunens syv største byer, foreslår
vi at inkludere en cykelsti mellem Førslev og Haslev (Nordskov) med en underføring under
den vestlige omfartsvej for at øge trafiksikkerheden.

1. august 2021
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På vegne af Det Konservative Folkeparti

Michael Christensen

Byrådsmedlem
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Høringssvar til kommuneplan 2021-2033.

Det er ærgerligt, at høringsfristen ligger 1.august, og sommerferien skal bruges
på at sætte sig i dette digre værk med en del reglementer, ekspertviden og
vedtagne planer og strategier. (eks, Trafikhandlingsplan, spildevandsplan).

7 Trafik

Med alle de visioner og gode hensigter, kan det undre mig, at jeg oplever
mangler på de områder, som cyklister og brugere af den kollektive transport
udsættes for. Manglende vente -pladser ved busstop, dårlig koordination mellem
krydsende busser, manglende kommunikation mellem bus og tog.

Eks. Tog der kører i det øjeblik, hvor bussen er ankommet til busstop ved Faxe
Bystation, og ikke tager hensyn til et par minutters forsinkelse.

Ventetid på en time i Rønnede hvor bus 630 krydser 102A – uden læskur og
bænk. Dårlig anbragte læskure, så de ikke kan bruges i dårligt vejr, da man skal
være ude for at se bussen.

Savner de oversigtsplaner for regions- og lokal-busser, som i amtstiden var
monteret på fladen bag buschaufførsædet.

Forslag til manglende køreplaner.; Bibliotekerne får busplaner på et USB stik,
hvor brugerne gratis kan udprinte de buskøreplaner man har brug for.

Cykel-ruter og -sikkerhed.

Mange af kommunens veje har en umanerlig dårlig rabat, Vejasfalten er dårlig
udført til rabatten, som har ujævnt høje, ujævne afslutninger mod rabatten

Skolevejen: Hylleholtvej er cykelvej til skolen. Den er ikke sikker, da en bil cykel
knap nok kan passere, og cyklende skal undvige ud mod en sikkerhedsmæssig
uforsvarlig rabat, og dårlig oversigt.

Stier: Stier som er angivet som cykelstier, er ikke vedligeholdt til brug for cykler.
Eks Dyndstien og Hulhøjstien. Sidstnævntes forløb er uvist gennem
Hylleholtskoven. Der kunne etableres en god cykelrute FaxeLadeplads -
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Hulhøjstien -Borresholm -Vallebo-Dyndstien-Faxe Ladeplads til brug for skolen,
lokalbefolkningen og evt, turister.

Jeg vil opfordre til at lokalbefolkningen tages med på råd og forslag til udbedring
af de stisystemer, som er oprettet og vedligeholdt før kommunesammenlægning
af de tre kommuner. Det ser ud som om disse små lokalstier i det åbne land er
lavt prioriteret i storkommunen.

Kulturmiljø. Vandmiljø

Jeg har forgæves forsøgt at finde ud af om Brødebæk Vandmølle er fredet. Det
har ikke været muligt.

Denne bygning kan føres tilbage til 1600 tallet, og er vel en af kommunens
ældste. Brødebæk vandmølle bør fredes og vedligeholdes, og Camp Adventure
og Gisselfeldt gods bør etablere et kulturmiljø med møllen og omgivelser i
samarbejde med lokal-museum og-arkiv. Her skulle være adgang for alle, og
således bidrage til historisk indsigt i menneskets brug af natur og teknik til at
frembringe energi.  

Haslev Håndværkerhøjskole er udpeget som del af kulturmiljøet i Skolegade.
Derfor bør kommunen gå aktivt ind for genoprettelse af H.H. som studiested.
Efterskole med Design og Håndværk kan suppleres med afdeling for grønt
arbejde, spec. hvad angår vores vandmiljø, hvor der kunne suppleres med
oplæring i vandløbspleje med den viden der ligger i vandløbenes flora og fauna.
Dette skulle gøres i samarbejde med Hede Danmark, Pioner i Vandløbspleje,
Fishing Seeland, som kender vore vandløb.

Alle data om vandløbmålinger lægges offentlig ud.

Der indføres jævnlige praktiske undervisningsforløb i vandløb og søer i
skolernes natur og teknik.

Med den stigende interesse for naturens tilstand og genetablering, er der brug
for flere laboranter, så en uddannelse indenfor dette felt kunne etableres på H.H
og genetablering af Åmandsuddannelsen
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Den for høje forsfor belastning af vore søer skal der arbejdes for at eleminere
nu, i flg, spildevandsplan 2021.

Hvad angår Lavbundsområder og Grønt Danmarkskort håber jeg kommunens
visioner strækker så langt ud, at de nære lokalområder får indsigt i visionerne og
får indflydelse på udpegning, så der bliver en folkelig opbakning til realisere
planerne.

Faxe Ladeplads rensningsanlæg kunne etableres som et kulturmiljø med
oplysning om hvordan spildevandsrensning er foregået før i tiden og i dag, og
hvordan natur og teknik skal spille sammen i vore bestræbelser for at forbedre
miljøet.

Byudvikling:  Undre mig over det udlagte område ved Hylleholtvej, Faxe
Ladeplads til byggeformål. Er der ikke grænse for, hvor tæt man må bygge til
Skov?

Kommuneplansforslaget er fyldt med reglementer, som ekperter er indforstået
med, men er noget af et længere studie for almindelige beboere, Derfor tror jeg
mange opgiver et nærmere studie af forslaget, selv om interessen er der,

Efterskrift: Jeg har kun boet kort tid i Faxe kommune, men var aktiv i fhv Haslev
kommune. Mit høringssvar er måske rodet, men i praksis griber diverse temaer
ind i hinanden, og det vigtigste er efter min opfattelse, at ”vi” ikke er de
kommunalt ansatte og byrådet, men at ”vi” kommer til at stå for
lokalbefolkningen, som på tværs af temaer kan inspirere forvaltningerne til at
blive nærværende i planerne lokalt. Bl.a. ved at decentralisere mødesteder, så
man ikke skal til Haslev,hver gang der er initiativer til nye tiltag ( f.eks
konkurrencen om Vild Natur). Således kan befolkningen ethvert sted i
kommunen få ejerskab og medansvar for udviklingen af de nære omgivelser
med forbedret klima-tilpasning og naturens biodiversitet.

Kiista Pauly, Hylleholtvej 27A, Faxe Ladeplads
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