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Hvidbog – resumerede høringssvar med Center for Plan & Miljø kommentarer hertil 
 
Forslag til Faxe Kommuneplan 2021-2033 har været i høring i perioden 12. maj 2021 til 1. august 2021. I perioden er der indkommet 40 høringssvar, der berører 
en række emner, hvoraf nogle er gennemgående: 
 

 Nye rammer og perspektivarealer til boliger i Haslev.  
 Gener fra gylle og husdyrbrug. 
 Udviklingen i Karise og et ønske om nye idrætsfaciliteter.  
 Ønske til revurdering af kommunens bevaringsværdige landskaber 
 Otte høringssvar handler udelukkende den projekterede omfartsvejen øst om Haslev.  
 Herudover er der indkommet syv høringssvar fra diverse myndigheder.  

 
Udover høringssvarene, har Faxe Kommune været i løbende dialog med Bolig- og Planstyrelsen, som har til opgave, at sikre at kommuneplanen overholder de 
statslige krav. Det har blandt andet ført til en række mindre rettelser i kommuneplanen, som er behandlet nederst i denne hvidbog. 
 
I denne hvidbog høringssvarene resumeret og kommenteret, men vi opfordrer til at høringssvarene læses i deres fulde form. De er nummereret og vedlagt som 
bilag 2. 
Alle indstillinger til ændringer til kommuneplanen er fremhævet med fed. 
 
Særligt om omfartsvejen omkring Haslev 
Særligt vejreservationen til den østlige omfartsvej i Haslev, har afstedkommet en række høringssvar. Oversigten over hvilke høringssvar der handler om 
omfartsvejen, kan ses i oversigten i bilag 2. Høringssvarene er meget konkrete og går i vid udstrækning på manglende vurderinger og manglende behov for 
omfartsvejen.  
 
Kommuneplanen udlægger udelukkende en arealreservation øst for Haslev. Før en eventuel fremtidig omfartsvej kan realiseres, skal der udarbejdes dels en 
lokalplan og dels et kommuneplantillæg til kommuneplan 2021-2033. Det er på nuværende tidspunkt besluttet, at der skal udarbejdes en masterplan for den 
østlige omfartsvej. Masterplanen undersøger vejens placering og muligheder for byudvikling.  
 
Alle høringsvar som udelukkende relaterer sig til omfartsvejen er derfor ikke besvaret her, men vil blive overleveret og indgå i en eventuel fremtidig planproces 
for omfartsvejen. 
 
Byrådet behandler godkendelse af masterplan for den østlige omfartsvej behandles af Byrådet den 23. september 2021. 
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Høringssvar 
 

 

Høringssvar nr. 1 
Modtaget den: 16-04-2021 
Indsendt af: Dorte Rasmussen, Moltkesvej 68, 4690 Haslev 

 

 
Hvis omfartsvejen øst om Haslev bliver en realitet, ønsker ejer at 
udstykke jorden tilhørende Moltkesvej 68, da den ellers bliver 
ubrugelig. 

Der er stor interesse i at byudvikle i og omkring Haslev. Det er vigtigt at vi sikrer, at 
udviklingen er hensigtsmæssig i forhold til byens infrastruktur, herunder trafikafvikling, 
adgang til skoler, stier og handel og på Haslevs konkrete potentialer i forhold til at 
opretholde interessen for Haslev som udviklingsby. 

Der kan derfor, i den følgende planperiode, kunne udarbejdes en udviklingsplan for 
Haslev, som belyser hvor byen udvide, hvilke udviklingsmuligheder Haslev har og 
hvordan infrastrukturen skal udbygges for at skabe levedygtige byområder. 

Høringssvar nr. 2 
Modtaget den: 16-04-2021 
Indsendt af: Linda og Jens Dandanell, Gisselfeldvej 1a, 4690 Haslev 

 

Der bliver foreslået en anden placering. Man er imod den foreslåede 
placering. 

Se fællessvar om omfartsvejen omkring Haslev 

Høringssvar nr. 3 
Modtaget den: 15-05-2021 
Indsendt af: Sigurd Bak Christensen, Røn Alle 26, 4690 Haslev 

 

3.1   Haslev, Stationsområdet, side 27 
Der er et ønske om, at der på Haslev Station etableres en 
velfungerende handicapvenlig gang- og cykel undergang i 
forbindelse med adgang til perron 2. Det bemærkes at Faxe 
Kommune jo alene afholder udgiften til en lignende tunnel i Karise 
uden medydelser fra Østbanen. 

3.2 Arealreservation ved Rønnede, side 92, m. fl. 
Arealreservation til en nordøstlig omfartsvej ved Rønnede bør 
ændres. Der bør i stedet reserveres arealer til en omfartsvej 
mellem Ny Ulsevej og Faxevej øst for Rønnede. 

3.3   Østlig omfartsvej ved Haslev, side 92, m. fl. 
Vejreservation til østlig omfartsvej bør droppes. Det er 

3.1 Tunnelen i Karise, er af mindre omfangsrig karakter og er en stiunderføring under 
en letbane. En tunnel ved Haslev station, er mere kompleks, da den også vil skulle 
forbinde stationsområdet med perron 2, hvilket henhører under Banedanmark. 

3.2 Den foreslåede vejforbindelse har tidligere været overvejet af kommunen, da en 
direkte vej fra Faxe til motorvejen kunne være ønskeligt. Ideen er imidlertid 
skrinlagt på grund af økonomi. Kommunen analyserer fortsat på trafikafviklingen i 
Haslev-/Rønnede-området for at afdække behov og samfundsmæssig 
nytteværdi af eventuelt nye veje. 

3.3 Se fællessvar om omfartsvejen omkring Haslev 
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dobbeltinvestering at udføre fartdæmpende foranstaltninger, 
lyssignaler og etablere cykelstier mv. på Bråbyvej, for så til sidst 
oveni at bruge 50 Mkr. på at aflaste selvsamme vej.  

Høringssvar nr. 4 
Modtaget den: 28-05-2021 
Indsendt af: Kystdirektoratet 

 

Kystdirektoratet (KDI) har gennemgået planforslaget ift. de nationale 
interesser, der vedrører kystbeskyttelse og klimatilpasning i forhold til 
oversvømmelse fra hav og vandløb under marin indflydelse samt 
kysterosion. Kystdirektoratet finder, at de nationale interesser i 
kommuneplanforslaget er tilgodeset. 

Kystdirektoratet har desuden tilknyttet en række vejledende 
bemærkninger omkring strandbeskyttelseslinjen, søterritoriet og 
klitfredning. 

4.1     Kommunen kan overveje, at supplere signaturforklaringen i 
oversvømmelseskortene, således at det også fremgår, hvilken 
hændelse i hvilket år, oversvømmelsen svarer til. Ift. til erosion 
kan det overvejes ikke alene at vise strækninger med erosion, 
men også omfanget af kysttilbagerykningen. Det forudsætter, at 
der er en planlægningshorisont. 
 

 

 
Center for Plan & Miljø takker for høringssvaret og de vejledende bemærkninger i 
forhold til søterritoriet, strandbeskyttelseslinjen, klitfredning og strandbeskyttelse. 

4.1     Center for Plan & Miljø indstiller, at det i signaturforklaringen til kortet, der viser 
oversvømmelse fra havet fremgår at der er tale om oversvømmelser svarende til 
en 50 års hændelse. 

Høringssvar nr. 5 
Modtaget den: 14-06-2021 
Indsendt af: Thomas Spange Olsen (mundtligt høringssvar) 

 

Thomas Olsen foreslår at der indsættes et kort over eksisterende store 
husdyrbrug for at gavne overblikket over situationen i dag. 

Center for Plan & Miljø indstiller, at eksisterende store husdyrbrug føjes til kortet i afsnit 
8.8 (side 122) – Områder til store husdyrbrug. 

Høringssvar nr. 6 
Modtaget den: 26-06-2021 
Indsendt af: Banedanmark 

 

I to tilfælde ligger kommunens rammeområder ind over 
Banedanmarks matrikler. Da Banedanmarks matrikler ikke kan 

Center for Plan & Miljø indstiller at der i notatfeltet for rammeområderne H-C2 - Haslev 
Station (side 151) og Å-BE4 - Bråby Stationsby (side 219) tilføjes: Matrikler tilhørende 
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anvendes til andet end jernbaneformål bør det tydeliggøres i 
kommuneplanen. Dette kan enten gøres ved at tilrette kortmaterialet 
for rammeområderne, således at Banedanmarks matrikler udelades af 
rammeområderne. Alternativt kan der i den tilhørende rammeområde 
beskrivelse skrives at matrikler tilhørende Banedanmark alene kan 
anvendes til jernbaneformål. 

Det drejer sig om følgende rammeområder Haslev: H-C2 og Bråby Å-
BE4. 

Banedanmark kan alene anvendes til jernbaneformål  

Høringssvar nr. 7 
Modtaget den: 01-07-2021 
Indsendt af: Movia 

 

 
Helt overordnet foreslår Movia, at kommuneplanen afspejler et styrket 
samarbejde og en dialog om sammenhængende, kollektiv mobilitets 
betydning for kommunal planlægning.  

Movia ønsker således med høringssvaret at bidrage til 
mobilitetsperspektivet i kommuneplanen med afsæt i 
sammenhængen mellem kommuneplanen og Movias Mobilitetsplan. 

7.1 Det strategiske net 

Movia foreslår, at Faxe Kommune i forslag til kommuneplanen viser det 
samlede strategiske net for den kollektive transport, eksempelvis i afsnit 
7.4 Kollektiv trafik. 

I Movias Mobilitetsplan 2020 har kommuner og regioner aftalt det 
strategiske net for de kommende fire år. Det strategiske net er den 
stærke rygrad i den kollektive transport, som borgerne og 
virksomhederne kan stole på, fordi der her er forudsigelighed og 
stabilitet i den tilbudte service. Det strategiske net understøttes med 
gode stationer og busterminaler som knudepunkter med fokus på at 
få flere til at rejse med kollektiv transport. Et styrket strategisk net 
bidrager til, at vi i fællesskab opnår den samfundsøkonomiske og 
klimamæssige gevinst, der er ved, at flere kører sammen og dermed 
bidrager til reduktion af trængslen og medvirker til fortsat 
fremkommelighed på den eksisterende infrastruktur. Faxe Kommune 
har udover jernbaneforbindelserne tre buslinjer, der indgår i det 
strategiske net. 

7.1     Det strategiske net afspejler allerede de eksisterende busruter som fremgår af 
kortet i afsnit 7.4 (side 100) – Kollektiv trafik. For at understrege den gensidige 
planlægning for det strategiske net, indstiller Center for Plan & Miljø, at følgende 
tekst i afsnit 7.4 (side 99) tilrettes. 

Ændres fra: 
Vi ønsker, at busbetjeningen skal være stærk og veludbygget. Sammenhængen 
mellem bus- og togforbindelser skal optimeres med udgangspunkt i 
halvtimesdrift på jernbanerne og på det regionale busnet.  

Ændres til: 
Vi ønsker, at busbetjeningen skal være stærk og veludbygget. Sammenhængen 
mellem bus- og togforbindelser skal optimeres med udgangspunkt i 
halvtimesdrift på jernbanerne og på det regionale busnet. Faxe Kommune er 
derfor i løbende dialog med Movia og Region Sjælland omkring det strategiske 
net, som udgør den kollektive forbindelse mellem tog og bus. 

Kommunen har gennem adskillige år arbejdet på en opgradering af linje 263 
mellem Faxe By og Haslev, en rute der bliver endnu vigtigere, når den direkte og 
hurtige togforbindelse blive en realitet i december 2022. Det vil vi fortsat 
prioritere. På nuværende tidspunkt fremgår linje 263 dog ikke på kortet over det 
strategiske net, hvilket må bero på en fejl. 

 
7.2      Byudvikling i Faxe Kommune bygger på en afvejning mellem mange hensyn til 

benyttelse og beskyttelse. Ved at indarbejde den foreslåede retningslinje, 
risikerer vi, at afskrive egnede byudviklingsarealer.  
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I december 2022 vil Haslev St. opnå direkte togforbindelse til 
København, og de rejsende fra stationen vil dermed opnå væsentlige 
rejsetidsbesparelser for rejser til hele hovedstadsområdet. Faxe 
Kommune har med ombygningen af Haslev St. understøttet den store 
statslige infrastrukturinvestering i jernbanen, og kommunen vil 
yderligere kunne understøtte infrastrukturinvesteringerne ved dels en 
udvidet lokal busdrift, dels gode gang- og cykelstiforbindelser til 
stationen. 

7.2 Den fremtidige byudvikling  

På side 18 vises perspektivarealer til fremtidig byudvikling. Movia har 
følgende kommentarer til de enkelte arealer: 

Faxe Ladeplads: Perspektivområderne er fortrinsvis placeret i 
udkanten af Faxe Ladeplads med lang afstand til stationen til følge. 
Dette vanskeliggør trafikbetjeningen af områderne og vil stimulere 
øget biltrafik. Movia anbefaler, at byudviklingen styres til stationsnære 
områder, eller områder som har god busbetjening. Arealerne nord for 
Hylleholtvej og vest for Nyvænget er gode eksempler på stations-
nære byudviklingsområder og er – ud fra et trafikalt synspunkt – 
væsentligt bedre end områderne syd for Store Favrby. 

Haslev: Det sydlige område ved Troelstrupvej ligger mere end 2,5 km. 
fra Haslev St. Direkte, trygge og sikre cykelstiforbindelser til stationen er 
væsentlige for at sikre brug af kollektiv transport. Det kan også 
vurderes om byudviklingsområdet på sigt bør betjenes af en lokal 
buslinje. Det nordlige område ved Vestskolen har umiddelbar nærhed 
til stoppestedet på linje 440R. Sikre gangforbindelser (på tværs af 
Vestre Ringvej) hertil vil være vigtige. Afstanden til stationen er ca. 1,4 
km. 

Dalby: Perspektivområdet er placeret mere end 2 km. fra 
stoppestedet på linje 102A, der forbinder Dalby til Køge. Området er 
placeret i umiddelbar nærhed til stoppested på linje 264 som 
forbinder Haslev og Karise. Med gode gangforbindelser til 
stoppestedet, behagelige venteforhold ved stoppe-stedet samt en 
opgraderet drift på den lokale linje 264, vil en bæredygtig 
trafikbetjening af området kunne understøttes. 

Faxe: Fin placering i umiddelbar nærhed til Faxe Syd St. Stationsnær 
byudvikling sætter rammerne for en øget brug af kollektiv transport 

Center for Plan & Miljø indstiller, at forslaget ikke giver anledning til ændringer. 
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Det vil i lokalplanlægningen af området være vigtigt at sikre gode 
stiforbindelser til stationen. 

Rønnede: Perspektivarealer ligger i nærhed til linje 630R og 102A. Det 
vil i lokalplanlægningen af områderne være vigtigt at sikre gode 
stiforbindelser til stoppestederne. 

I oversigten over retningslinjer for byerne på side 24 kan der med 
fordel tilføjes en retningslinje om kollektiv transport og mobilitet under 
overskriften byudvikling. Movia foreslår: 

”Byudvikling kan kun finde sted under iagttagelse af den eksisterende 
kollektive transport. Der skal senest ved ibrugtagen være etableret 
trygge og direkte stiforbindelser til stoppesteder. Hvis afstanden tilsiger 
det, skal der ligeledes etableres cykelparkering ved stoppestederne”. 

7.3 Strategisk planlægning for landsbyer  

Faxe Kommune skal i løbet af den kommende periode gennemføre 
en strategisk planlægning for Terslev, der er den eneste landsby i 
kommunen, der ligger indenfor kriterierne, der kræver denne 
planlægning. Terslev er i dag betjent af buslinje 265, der har flere 
stoppesteder i landsbyen. Supplerende mobilitetstiltag som samkørsel, 
delebiler mv. kunne være muligheder for at styrke mobiliteten i Terslev 
og de øvrige landsbyer. En kort beskrivelse af tværgående 
mobilitetstilbud vil med fordel kunne beskrives i forslaget. 

7.4 Grøn udvikling  

I forslaget til kommuneplan opstiller kommunen ikke mål for reduktion 
af transportens CO2-bidrag, herunder bidraget for den kollektive 
transport. I Movias Mobilitetsplan 2020 er kommuner og regioner gået 
sammen om, at de i forbindelse med kommende udbud som 
minimum stiller krav om fossilfri busdrift, såfremt 2030-målet skal indfries. 
I takt med, at de nuværende kontrakter udbydes på ny, vil 
busbetjeningen fremadrettet ske med fossilfri eller nulemissionsbusser. 
Movia anbefaler, at der indarbejdes en passus herom i forslaget. 
Movia vil endvidere gerne stille sin viden omkring klimavenlig omstilling 
af busdriften til rådighed for kommunen. Det gælder også for en mere 
klimavenlig betjening af køretøjerne i flextrafik. Movias erfaringer fra 
seneste udbud viser, at prisniveauet for drift med el-busser stort set er 

7.3    Faxe Kommune udvidede i 2019 driften på strækningen Haslev-Dalby, så der nu 
er drift frem til kl. 22 på hverdage. Stigende passagertal underbygger fortsat 
aftendrift på ruten, men ikke yderligere driftsudvidelser 
 
Mobilitet er et kodeord fore en kommune som Faxe, og vi vil arbejde på at styrke 
driften af få, men attraktive ruter med høj frekvens mellem centerbyerne. I det 
åbne land vil Flextrafik og delebiler være det realistiske alternativ. 
 

7.4   Vi vil indarbejde klimavenlig kollektiv trafik, i takt med at markedet gør det muligt. 
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på samme niveau som for drift med dieselbusser. 

Høringssvar nr. 8 
Modtaget den: 05-07-2021 
Indsendt af: Business Faxe 

 

8.1 Det ubetingede største potentiale for vækst og udvikling i vores 
område er erhvervsområdet ved motorvejen i Rønnede. Langs 
infrastrukturelle korridorer og specielt i infrastrukturelle 
knudepunkter, er betingelserne for vækst og udvikling optimale. 
Den mulighed må vi ikke lade gå fra os, derfor bør 
kommuneplanen afspejlede det og give de bedst mulige 
betingelser for denne udvikling. Vi har følgende i tilknytning til 
erhvervsområdet ved motorvejen ved Rønnede: 

8.1.A Der bør gives muligheder for at tænke i meget større 
perspektiver og arealer 

8.1.B Der bør gives mulighed for at lave et erhvervsområde 
både på V- og Ø-siden af motorvejen fra N for Rute 54 
op til Ulseafkørslerne. 

8.1.C Der bør gives mulighed for en omfartsvej fra Faxe op til 
Ulseafkørslerne, hvor N-vendte ramper skal etableres. Det 
vil kanalisere den megen store og tunge trafik udenom 
Rønnede by og direkte på motorvejen i alle retninger. 
Desuden vil sammenhængen til Haslev blive væsentligt 
bedre. 

8.1.D Området syd for Rute 54 og det projekterede Stop 37 bør 
reserveres til turisme/natur. (Frilufts- /rekreative områder) 

8.1.E  Bymidten om Rønnede Kro bør beskyttes og udvikles, evt 
med ind-/gentænkning af de grønne kiler. 

8.1.F  Tilkoblingen af Tværforbindelsen samt til- og afkørslen ved 
Rønnede skal gennemtænkes ifht. erhvervet og den S til 
V gående samt den V til S gående trafik. 

8.2 Turistbranchen har det samlet set største potentiale, af brancher i 
Faxe Kommune, og området om Faxe Ladeplads er helt rigtigt 

8.1.A, B I Kommuneplanen er der udlagt et perspektivareal ved erhvervsområdet ved 
Sydmotorvejen, som kan tages i brug, når Byrådet vurderer, der opstår et 
behov. Udlægning af yderligere perspektivarealer bør ske på baggrund af en 
nærmere vurdering af efterspørgslen fordelt på typer af erhverv, miljøklasser, 
trafikafvikling og hensyntagen til boliger i området. Nye byområder skal altid 
ligge i direkte tilknytning til eksisterende byzone. Udlægning af erhvervsarealer 
vest for Sydmotorvejen er derfor som udgangspunkt i modstrid med statens 
principper og vil derfor kræve dialog med Plan- og Boligstyrelsen og 
Miljøstyrelsen. 
Center for Plan & Miljø indstiller, at forslaget ikke giver anledning til ændringer. 

8.1.C    Den foreslåede vejforbindelse har tidligere været overvejet af kommunen, da 
en direkte vej fra Faxe til motorvejen kunne være ønskeligt. Ideen er imidlertid 
skrinlagt på grund af økonomi, og fordi en sådan vej vil gå gennem beskyttede 
naturområder. Kommunen analyserer fortsat på trafikafviklingen i Haslev-
/Rønnede-området for at afdække behov og samfundsmæssig nytteværdi af 
eventuelt nye veje. 
Center for Plan & Miljø indstiller, at forslaget ikke giver anledning til ændringer. 

8.1.D    Området syd for Rute 54 er med forslag til kommuneplan 2021-2033 udpeget 
som friluftsområde, hvor rekreative interesser skal prioriteres. Stop 37 derimod er 
allerede lokalplanlagt med mulighed for etablering af tankstation, hotel med 
videre. Anvendelsen på netop dette areal ligger derfor fast. 
Center for Plan & Miljø indstiller, at forslaget ikke giver anledning til ændringer. 

8.1.E     Kulturmiljøet omkring Rønnede Kro, er blevet annulleret med den nye 
kulturmiljø-screening (foretaget af Århus Arkitektskole i samarbejde med 
kommunen og Sydøstsjællands museum). Omgivelserne omkring kroen er 
væsentligt ændret og en sammenhæng mellem kroen og omgivelserne skal 
nok rettere findes bag kroen mod det åbne land. Her er området med Forslag 
til kommuneplan 2021-2033 udpeget som skovplus område. På den måde, kan 
kroen skærmes mod erhvervsområdet og samtidig give en rekreativ værdi. 
Center for Plan & Miljø indstiller, at forslaget ikke giver anledning til ændringer. 
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tiltænkt turisme og friluft, men der bør gives mulighed for også her 
at tænke større og ikke begrænse mulighederne ved eksempelvis 
at pege på muligheden for kun 22 sommerhuse. 

8.3 Primært Haslev og sekundært Faxe har mulighed for udvikling af 
byliv, hvorfor fokus skal være herpå. Altså bosætning og 
detailhandel. Industriområderne er fine, men må ikke blive til gene 
for udviklingen af bosætningen. 

8.4 Rønnede og Dalby er pendlerbyer, hvor der bør skabes de bedste 
muligheder for adgangen til infrastruktur, skoler mv. 

8.5 Karise har med specielt Permatopia en mulighed for at tage sig en 
position som omdrejningspunkt for bæredygtighed i det bredeste 
perspektiv. Landliv, jord til bord. Unikt er det også at den kollektive 
transport i form af toget fra København og Køge går herigennem 
videre til Faxe og Faxe Ladeplads. 

8.1.F    Tværforbindelsen varetages af Vejdirektoratet. 

8.2        Kommuner kan ikke af egen drift udpege nye sommerhusområder indenfor 
kystnærhedszonen. De 22 grunde der nu er udpeget i forslag til kommuneplan 
2021-2033, er blevet til på baggrund af et ønske fra kommunen og et 
landsplandirektiv. Kommunen har dog også fået udpeget en række nye 
udviklingsområder (nu perspektivarealer) tættere på kysten end i den 
foregående kommuneplan. Det giver mulighed for at tænke byudvikling på en 
anden måde, med større fokus på Faxe Ladeplads’ rekreative værdier og 
kystnærhed. 

8.3        Betragtningerne er taget til efterretning 

8.4        Betragtningerne er taget til efterretning  

8.5       Betragtningerne er taget til efterretning 

Høringssvar nr. 9 
Modtaget den: 05-07-2021 
Indsendt af: Vejdirektoratet 

 

9.1 Det overordnede vejnet [afsnit 7]: Vejdirektoratet bemærker, at 
kommuneplanforslaget kort over vejklasser med farveangivelse 
og i den tilhørende signaturskal skal indeholde oplysninger om, at 
Sydmotorvejen og Ny Næstvedvej er statsveje. Angivelse skal 
også omfatte rute E47/E55 og rute 54. Retningslinjekortet skal på 
den baggrund tilrettes i forbindelse med udarbejdelsen af den 
endelige kommuneplan. 

9.2 Arealreservationer [afsnit 7.1]: Vejdirektoratet bemærker, at den 
linjeføring [Rute 54 (Ny Næstvedvej)], som er indtegnet i 
kommuneplanforslaget, er svær at bedømme omfanget af p.g.a. 
kortets størrelse. For tydeligere at vise forløbet af linjeføringen og 
omfanget af arealreservationen, foreslår Vejdirektoratet, at kortet 
vises i et større format. 

9.3 Nordvendte ramper ved Ulse [afsnit 7,1]: Vejdirektoratet er 
bekendt med Faxe Kommunes ønske om etablering af de 
nordvendte ramper ved Ulse, og at kommunen påtænker at 
gennemføre en planlægningsundersøgelse, som kan belyse 

9.1 Center for Plan & Miljø indstiller, at kortmaterialet tilrettes i overensstemmelse med 
høringssvaret. Statsveje vil herefter fremgå særskilt. 

9.2 Kortet vises i større format. 

9.3 Vi er bekendt med at der ikke er planer om etablering af nordvendte ramper, men 
vi ønsker dog fortsat at anskueliggøre ønsket. 

9.4 Center for Plan & Miljø indstiller, at teksten konsekvensrettes i forhold til at VVM-
undersøgelserne nu er færdiggjort. 

9.5 Alle byvækstarealer (perspektivarealer)ligger i forbindelse med det kommunale 
vejnet. Kun erhvervsarealet ved Sydmotorvejen ligger i forbindelse med Ny 
Næstvedvej og Sydmotorvejen, som begge er statsveje. På nuværende tidspunkt 
foreligger der planer om at opgradere Rute 54 til motorvej med forbindelse til 
Sydmotorvejen. Det må derfor forventes at trafikken i området vil ændre karakter 
og den fremtidige trafikafvikling er derfor på nuværende tidspunkt svær at 
forudsige. 

Kommunen gennemfører løbende overordnede trafikanalyser med det formål at 
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trafikale, vejtekniske og miljømæssige effekter ved etablering af 
ramperne, samt tilhørende anlægsomkostninger. Vejdirektoratet 
skal dertil oplyse, at der ikke er statslige planer om at etablere 
nordvendte ramper ved Ulse. 

9.4 Stevnsvej: Kommuneplanforslaget afsnit 7 ”Vejnettet” indeholder 
oplysninger om, af Vejdirektoratet i 2021 gennemfører en VVM-
undersøgelse for en ny vej, der skal forbinde Stevns med 
Sydmotorvejen. 
Vejdirektoratet er nu færdige med VVM-undersøgelsen af en ny 
vej til Stevns mellem Sydmotorvejen og rute 261 ved Klippinge. 
Vejdirektoratet har i perioden 2019 - 2021 gennemført en VVM-
undersøgelsen af en ny vej til Stevns, hvor blandt andet trafikale, 
miljømæssige og økonomiske konsekvenser af en ny vej er blevet 
beskrevet og vurderet. 
I VVM-undersøgelsen beskrives 3 forslag til linjeføring for en ny vej 
mellem Sydmotorvejen og rute 261 ved Klippinge, som forløber 
henholdsvis nord og syd om Hårlev. 

9.5 Byvækst: Vejdirektoratet gør opmærksom på, at udpegning af 
perspektivarealer skal være i overensstemmelse med de 
overordnede statslige interesser på lige fod med almindelige 
arealudlæg. Det skal således vurderes, hvordan den ekstra trafik, 
som de nye byvækstarealer forventes at ville generere, 
planlægges afviklet. I den sammenhæng skal det klarlægges 
gennem kommuneplanlægningen, om lokale og kommunale 
vejplaner samt trafiktekniske tiltag vurderes at ville få trafikale 
konsekvenser for de statsveje, som ligger i umiddelbar nærhed af 
perspektivarealerne. 
Vejdirektoratet har i sammenhæng med ovenstående noteret sig 
Faxe Kommunes planer om en kommunal nordlig omfartsvej 
omkring Rønnede. Vejdirektoratet forudsætter således, at 
perspektivarealerne vil blive vejbetjent via det kommunale vejnet. 
Vejdirektoratet finder, at perspektivarealet ved Sydmotorvejen er 
omfattet af ovenstående pkt. 4.2.3 Oversigt over nationale 
interesser i kommuneplanlægningen og derfor skal udlægges til 
transporttungt erhverv i forbindelse fastlæggelse af 
kommuneplanens rammebestemmelser. 

9.6 Støj: Vejdirektoratet gør opmærksom på, at såfremt Faxe 
Kommune måtte planlægge for ny støjfølsom arealanvendelse i 

kortlægge den nuværende og fremtidige trafikafvikling med henblik på, at 
udpege nuværende eller kommende kapacitetsproblemer. Herudover 
gennemføres der typisk konkrete trafikundersøgelser i forbindelse med 
godkendelsen af nye bolig- og vejprojekter. 

9.6 Vi noterer sig direktoratets bemærkninger. Kommunen er meget opmærksom på 
eventuelle støjgener i forbindelse med lokalplanlægningen. 
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områder nær eksisterende støjbelastede statsveje, bemærker 
Vejdirektoratet, at eventuelle krav om støjdæmpning i henhold til 
lovgivning, lokalplan eller andre bestemmelser er Vejdirektoratet – 
som vejmyndighed for statsvejene – uvedkommende. 
Vejdirektoratet gør i samme forbindelse opmærksom på 
Miljøstyrelsens støjvejledning fra 2007, hvor det fremgår, at der bør 
planlægges ud fra en fremtidig trafiksituation – sædvanligvis med 
en planlægningshorisont på 10 år, idet der både bør tages 
hensyn til den generelle trafikudvikling og til udviklingen som følge 
af konkrete trafikskabende projekter i området. Ved 
planlægningen bør der desuden tages behørig højde for udlæg 
af areal til afskærmende foranstaltninger i forhold til støj og 
vibrationer. 

9.7 Skovrejsning: Vejdirektoratet gør opmærksom på, at organiseret 
skovrejsning er omfattet af vejlovens vejbyggelinjebestemmelser. 
Det forudsætter derfor dispensation i henhold til vejlovens § 40, 
såfremt der ønskes skovrejsning indenfor det statslige 
vejbyggelinjepålagte areal.  

9.8 Vindmøller: Vejdirektoratet bemærker at de opstillede 
retningslinjer for vindmøller ikke beskriver kravene til vindmøllers 
afstand til overordnede veje. 

Vejdirektoratet gør i den forbindelse opmærksom på, at staten 
har udmeldt ændrede afstandskrav for opstilling af vindmøller 
(både store og små) nær overordnede veje (og jernbaner). 

Reglerne er nu således: 

 En vindmølle må ikke opstilles nærmere en statsvej end 1,0 
gange møllens totalhøjde (forbudszone). 

 Ønskes en vindmølle opstillet i en afstand fra en statsvej på 
mellem 1,0-1,7 gange møllens totalhøjde, skal Vejdirektoratet 
have mulighed for at udtale sig vedr. placeringen 
(sikkerhedszone). Vejdirektoratet kan efter en konkret vurdering 
forlange, at møllen flyttes længere væk end 1,0 gange 
møllens totalhøjde af hensyn til sikkerheden på statsvejen – 
herunder f.eks. forøget risiko for overisning, distraktion i 
forbindelse med skilte, tilslutningsanlæg el.lgn. 

9.7 Center for Plan & Miljø indstiller at der i afsnit 6.6 (side 88) – skovrejsning tilføjes 
Retningslinje 4: Der kan ikke uden Vejdirektoratets dispensation rejses skov 
indenfor statslige vejbyggelinjer 

9.8 Center for Plan & Miljø indstiller at der i afsnit 8.2 (side 108) tilføjes følgende 
retningslinjer for store og små vindmøller tilføjes følgende jf. vejdirektoratets 
bemærkning: 

•En vindmølle må ikke opstilles nærmere en statsvej eller jernbane end 1,0 gange 
møllens totalhøjde (forbudszone). 

•Ønskes en vindmølle opstillet i en afstand fra en statsvej eller jernbane på mellem 
1,0-1,7 gange møllens totalhøjde, skal Vejdirektoratet have mulighed for at udtale 
sig vedr. placeringen (sikkerhedszone). 
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 Der er ikke belæg for at regulere vindmøllens placering 
længere væk end 1,7 gange møllens totalhøjde. 

Afstanden mellem vindmølle og statsvej regnes fra yderste kant af 
vejbane eller nødspor til mølletårnets yderste begrænsning mod 
vej. For veje, der er pålagt byggelinje, beregnes afstanden fra 
denne. 

Vejdirektoratet bemærker i sammenhæng hermed, at 
afstandskravet til overordnede veje, jf. ovenstående, også 
gælder for de mindre vindmøller. 

Vejdirektoratet anbefaler derfor, at der i kommuneplanforslaget 
også indarbejdes retningslinjer for afstandskravet til de 
overordnede veje (og jernbaner) i overensstemmelse med de 
ændrede statslige udmeldinger herom, jf. ovenstående, og at 
Faxe Kommune lægger disse til grund for sin vurdering af, hvor der 
fremtidigt kan placeres vindmøller (både store og små). 

Høringssvar nr. 10 
Modtaget den: 08-07-2021 
Indsendt af: DSB 

 

DSB har en enkelt bemærkning til rammebestemmelse H-C2 
”Stationspladsen”, hvori Haslev Station ligger. 

Vi mener, at der under Anvendelse om muligt også bør stå ”offentlige 
formål” og under Specifik anvendelse suppleres med ”offentlige 
formål, herunder station, busterminal, parkering”. 

 
Center for Plan & Miljø indstiller, at teksten for ramme H-C2 – Stationspladsen (side 151) 
tilrettes således: 
I rammens anvendelse tilføjes ”offentlige formål” og under specifik anvendelse tilføjes 
”offentlige formål, herunder station, busterminal, parkering” 

Høringssvar nr. 11 
Modtaget den: 14. juli 2021, tilrettet høringssvar modtaget den 5. 
september 2021 
Indsendt af: Birgitte Sørensen og Claus Egholm, Skovvang 2, 4690 
Haslev  

 

Ønsker at fremsætte indsigelse mod arealreservationen for en østlig 
omfartsvej i Haslev mellem Ny Ulsevej og Køgevej. 

Se fællessvar om omfartsvejen omkring Haslev 

Høringssvar nr. 12 
Modtaget den: 16-07-2021 
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Indsendt af: LE34, på vegne af ejer af matr. nr. 1 c Troelstrip By, Haslev 

Nyt attraktivt boligområde i naturlig forlængelse af Haslev 
Det foreslås, at der udlægges et nyt rammeområde til blandet 
boligområde i Kommuneplan 2021, og at der efterfølgende 
igangsættes lokalplanlægning for den del af masterplanens område, 
som ligger i forlængelse af Søgårdsvej. 
Masterplanen har været forlagt ejeren af matr.nr. 10c, der er omfattet 
af masterplanen. Matr.nr. 7cv, der ligeledes er omfattet af 
masterplanen, ejes af Faxe Kommune. 
 
Oplæg vedhæftet høringssvar. 

Se svar til høringssvar 1. 

 

Høringssvar nr. 13 
Modtaget den: 21-07-2021 
Indsendt af: Svend Thorsen, Symbiosen 4 og 6, 4683 Rønnede 

 

Der er tidligere fremsendt anmodning til Faxe Kommune om, at 
arealet matr. nr. 5a beliggende Symbiosen 4 og 6, 4683 Rønnede 
udtages af den for Rønnede Golfbane gældende lokalplan Lp 1000-
21 og tilbageføres til landzone. Jeg erfarer, at sagen har været 
behandlet på mødet den 08.06.2021 i Plan-og Kulturudvalget, hvor 
det fremgår, at Lp 1000-21 ved endelig vedtagelse af forslag til 
Kommuneplan 2021 vil være annulleret for det pågældende areal jvf. 
dagsordenspunktet " Prioritering af planer". 

Jeg kan oplyse, at vi i mellemtiden har indledt samarbejde med 
Boligselskabet Lejerbo om udvikling af arealet til boligbyggeri, hvorfor 
jeg anmoder om, at arealet i den kommende kommuneplan 
udlægges til boligformål, tæt/lav i max. 2 etager med en 
bebyggelsesprocent på 35, hvilke rammer er gældende for 
planområde Gl.Næstvedvej R-B1. 

I løbet af august måned 2021 vil der foreligge et skitseforslag 
udarbejdet af arkitektfirmaet TNT/Lejerbo, som vil blive forelagt Faxe 
Kommune til drøftelse vedr. projektrealiseringen. 

Området blev med forslag til kommuneplan 2021 taget ud af den rekreative ramme R-
R2, på baggrund af en konkret anmodning fra ejer. Ejer ønsker nu at få udlagt en 
ramme til boliger. 

Området ligger indenfor støjzonen til Sydmotorvejen, hvor Vejdirektoratet har fastsat et 
område svarende til 58 dB. 58 dB er også grænseværdien for hvor støjbelastet et 
boligområde maksimalt må være. Herudover er udgangspunktet i planloven, at man 
ikke må planlægge for støjfølsom anvendelse (herunder boliger) i støjbelastede 
områder. 

Sammenligner man Vejdirektoratets støjberegning fra 2007 og 2017, kan man se en 
tydelig forøgelse af støjbelastningen af området. Med udsigterne til en 
sammenfletningsanlæg mellem Sydmotorvejen og tværforbindelsen samt effekten af 
Femernforbindelsen, må støjbelastningen de kommende år forventes at blive endnu 
større. 

Det er derfor Center for Plan & Miljøs vurdering, at et nyt boligområde det ønskede 
sted, vil blive uacceptabelt støjbelastet under de nuværende forhold. Center for Plan & 
Miljø indstiller derfor, at området ikke udlægges til boligformål 

2007 – Vejdirektoratets støjberegning, 1,5 meters højde, døgnværdi (vejdirektoratet) 
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Kort over støj i forslag til kommuneplan 2021-2033. Støjarealer langs Sydmotorvejen stammer fra 
Vejdirektoratets støjberegning i 2017– Vejdirektoratets støjberegning, 1,5 meters højde, 
døgnværdi. 

 

 

 
Høringssvar nr. 14 
Modtaget den: 24-07-2021 
Indsendt af: Kirsten Schmidt på vegne af Leestrup Bylaug 

 

På vegne af Leestrup Bylaug er hermed vores input til den 
kommuneplan, der pt er i høring. Vi har specielt forholdt os til afsnit 8.2 
i kommuneplanen om etablering af sol- og vindenergianlæg. 

Kommunen lægger op til nogle retningslinjer på området, hvilket vi 
synes er fint. Som supplement til og/eller præcisering af punkterne har 

14.1   Inddragelse og involvering af borgere i den grønne omstilling er væsentligt – 
men forslaget kan vi ikke imødekomme, da vi ikke kan stille krav herom i 
medfør af planloven. 

Derudover er deltagelse i et borgerenergifællesskab frivilligt og åbent i henhold 
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vi 3 kommentarer: 

14. 1.   Kommunen bør undersøge om der kan/skal etableres lokale 
borgerenergifællesskaber i tilknytning til etablering af 
erhvervsmæssige sol- eller vindenergianlæg. 

Formålet med fællesskaberne er at skabe større lokal interesse 
og forankring for etablering af vedvarende energianlæg som 
solcelleparker og vindmøller. Konkret synes det at give 
mulighed for, at man lokalt kan få lavere energipriser eller at 
(nogle af) indtægterne fra salg af den producerede 
elektricitet kan indgå i en erhvervsfond, som kan bruges til at 
fremme lokale initiativer, iværksætteri mm. 

Udfordringen med de store, erhvervsdrevne energianlæg er, at 
de lokalsamfund, der kommer til at lægge øjne og ører til dem, 
kun oplever negative effekter, når et udefrakommende 
selskab fx etablerer en stor solcellemark. Det er formentlig kun 
markejeren, som får noget ud af det i form af lejeindtægter - 
alle andre vil som regel opleve forringelser. 

Vi opfordrer til, at der som krav ved etablering af 
erhvervsmæssige solenergianlæg og store vindmøller skal 
etableres et borgerenergifællesskab i det pågældende 
lokalområde. Fællesskabet kan så gå i dialog og forhandling 
med developeren af anlægget for at opnå sociale og 
økonomiske fordele for lokalområdet - herunder fx lavere 
leveringspriser.  

Konkret kunne det formuleres som et nyt punkt i retningslinjerne 
for erhvervsdrevne solenergianlæg, fx således: "Der skal 
etableres et borgerenergifællesskab i lokalområdet med 
henblik på at sikre lokal opbakning til projektet og opnåelse af 
sociale og økonomiske fordele for lokalsamfundet, herunder 
sikring af lavere leveringspriser for lokalområdet". 

14.2.   Vurdering af tidshorisonten for energianlæg 

I kommuneplanens retningslinjer står der ikke noget om hvor 
lang tid, der kan gives tilladelse til et energianlæg - kun at det 

til bekendtgørelsen. 

Forslaget kan dog være interessant i forhold til opfølgning på vores Klima-, 
miljø- og naturpolitik, og forslaget er derfor bragt videre. 

14.2   Praksis i de danske kommuner er at solcelleanlæg står i 30 år.  Solcelle-
teknologien udvikler sig hastigt i disse år, men der er store investeringer 
forbundet med etablering af solcelleanlæg. En tidshorisont på 10 år (som 
udgangspunkt) vil være indgribende og synes ikke proportionalt med en 
formodet øget gevinst på energiproduktiviteten. Herunder er der blandt andet 
lagt vægt på materiale- og energiforbrug forbundet med at fremstille et nyt 
anlæg, før det oprindelige er udtjent og det faktum, at man ikke inden for 
andre typer byggeri opstiller lignende tidsbegrænsninger, men i stedet i nogle 
tilfælde kræver, at der benyttes den på opstillingstidspunktet bedst 
tilgængelige teknologi.  

Center for Plan & Miljø indstiller, at forslaget ikke giver anledning til ændringer. 

14.3   Med hensyn til omkransning af naboer, har vi i forslag til kommuneplan 2021 
skrevet at: Vi lægger op til, at der højst må etableres solenergianlæg på to 
sider af en tilstødende ejendom, hvor det væsentlige er, hvordan anlægget 
opleves fra naboens beboelse og nære udendørs opholdsarealer.  

Vi lader det derfor være op til en konkret vurdering på baggrund af hver enkelt 
naboejendoms omgivelser og landskabet. 

Center for Plan & Miljø indstiller, at forslaget ikke giver anledning til ændringer. 

Vi har efterhånden som der er blevet udarbejdet lokalplaner for solcelleparker 
fastlagt en praksis om, at der skal være minimum 30 meter mellem 
naboejendommes udendørs primære opholdsareal og byggefeltet. Vi kan 
derfor indskrive denne praksis i retningslinje 14 som foreslået. 

Center for Plan & Miljø indstiller, at retningslinje 14 i afsnit 8.2 (side 108) – Sol- og 
vindenergi ændres fra: 
Der skal holdes afstand til naboer og de må ikke omkranses til alle sider. 

Ændres til: 

Der skal holdes en minimumsafstand på 30 meter, målt fra anlæggets 
byggefelt til naboejendommes primære udendørs opholdsarealer. 
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skal fjernes, når det ikke længere er i brug. 

Der er naturligvis erhvervsmæssige interesser i tilladelser med 
en lang tidshorisont, fx 30 år. Men den teknologiske udvikling 
på solenergianlæg er i rivende udvikling. 

Om 10 år er de sandsynligvis mere effektive, og dermed kunne 
man jo potentielt nøjes med mindre eller færre anlæg. Vi vil 
derfor foreslå, at kommunen som udgangspunkt kun giver 
tilladelse til anlæg i fx 10 år, men med mulighed for 
forlængelse, hvis ejeren kan dokumentere, at anlægget fortsat 
lever op til den teknologiske og markedsmæssige standard. 

14.3.    Afstand til naboer 
I retningslinjernes punkt 14 står der, at der skal holdes afstand til 
naboer, og at de ikke må omkranses til alle sider. Et andet sted 
i kommunens materiale er det nævnt, at der max må være 
solcelleanlæg på to sider af en ejendom, og det bør også stå i 
punkt 14. Ligeledes bør der fastlægges en minimumsafstand til 
naboerne. 

Naboejendomme må ikke omkranses på alle sider. 

Høringssvar nr. 15 
Modtaget den: 27-06-2021 
Indsendt af: Gisselfeld Kloster 

 

Kortmaterialet er svært læseligt 

Gisselfeld ønsker: 

15.1 Mulighed at få udpeget et areal til store husdyrbrug. 

15.2 Mulighed for udbygning i Vester Egede og Bråby Kirkeby 

15.3 At kommunen tager udpegning til potentiel ny natur og 
kulturmiljø på til fornyet overvejelse, således at driften af 
skovbrug, landbrug og erhverv ikke generes fremadrettet. 

15.4 At kommunen gentænker udpegning til bevaringsværdige 
landskaber, da de pt er til hinder for erhvervsudvikling, fx 
solceller, erhvervsjord og lignende. 

15.1      I Kommuneplanen er der udpeget tre områder, hvor der umiddelbart ikke er 
forhold der forhindrer placering af store husdyrbrug. Det afskærer dog ikke 
andre lodsejere fra at ansøge om placeringer andre steder. Kommunen kan 
ikke anvise projekter til de udpegede områder. Hvis en lodsejer har et areal 
hvor de ønsker at etablere et stort husdyrbrug, skal kommunen tage stilling til 
projektet på lige fod med projekter inden for de udpegede områder. 

Center for Plan & Miljø indstiller, at forslaget ikke giver anledning til ændringer. 

15.2      Vester Egede: For at tilgodese udviklingsmulighederne i Vester Egede fjernes 
forbuddet mod udstykning og der skrives ind, at der i forbindelse med 
udarbejdelse af en lokalplan, kan gives mulighed for yderligere boliger. 

Center for Plan & Miljø indstiller derfor, at notatfeltet i den specifikke ramme Å-
BE20 for Vester Egede på side 224: 
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Gisselfeld mener desuden at: 

15.5 Udpegning til natur og potentiel natur virker hovedløs i den 
kommende motorvejskorridor (rute 54) 

15.6 Landskabsudpegning ved Rute 54 skal tages ud, da en ny 
motorvej vil ændre området. 

15.7 En del af Naturstyrelsens udpegninger til § 3 på private arealer er 
fejlagtigt udpeget. Disse bør tilbageføres. 

15.8 Overordnet er hele reservationsarealet til rute 54 belagt med 
flere udpegninger. Det virker useriøst at Faxe Kommune ikke 
forholder sig til dette og fjerner disse udpegninger fra 
kommuneplanen. Desuden til det nuværende forslag med en 
udfletning der ligger 500 meter vest for E47 afkørsel 37 dels 
påvirke natura 2000 direkte og delt kun vil give en højklasse 
indfletning mod nord. Faxe Kommune bør sikre, at der også 
etableres en højklasseforbindelse mod syd. Det er meningsløst at 
etablere en udfletning, der aldrig vil kunne opdrageres og 
samtidig ødelægge et genoprettet naturområde. 

15.9 Der mangler mobildækning i hele området omkring Gisselfeld, 
især syd og vest for. Dette fremgår ikke af materialet. Der bør 
sættes store ressourcer af for at skaffe tele- og fiberforbindelse 
af høj kvalitet. Dette er afgørende for fremtidig bosætning og 
erhverv i landområderne. 

Der er desuden vedlagt et antal sider med håndskrevne kommentarer 
og korrektioner. 

[Nedenfor har Center for Plan & Miljø indsat essensen af de 
håndskrevne kommentarer, med henvisning til sidetal]: 

15.10 Side 48, Sejlads i natura 2000 områder og vandløb og søer 

15.11 Side 49, retningslinje 17 ”På private ejendomme kan kun ejerne 
give tilladelse udover naturbeskyttelsesloven 

15.12 Side 49 retningslinje 22 ”Husk at mange driver erhverv i disse 

Ændres fra: 
Der bør ikke foretages huludfyldning. Fremtidige istandsættelser skal ske med 
respekt for den enkelte ejendoms byggestil. Ved opførelsen af en ny 
bebyggelse skal denne respektere den omkringliggende byggeskik. 
Nyopførelser bør opføres som 1½ plan længehus, som er den traditionelle 
byggeskik på landet. Vester Egede udpeges som kulturmiljø, hvor der gælder 
særlige regler for bl.a. arkitektur – se generelle rammer. Det anbefales, at der 
udarbejdes en bevarende lokalplan for landsbyen. 

Ændres til: 
Fremtidige istandsættelser skal ske med respekt for den enkelte ejendoms 
byggestil. Ved opførelsen af en ny bebyggelse skal denne respektere den 
omkringliggende byggeskik. Nyopførelser bør opføres som 1½ plan længehus, 
som er den traditionelle byggeskik på landet. Vester Egede udpeges som 
kulturmiljø, hvor der gælder særlige regler for bl.a. arkitektur – se generelle 
rammer. Det anbefales, at der udarbejdes en bevarende lokalplan for 
landsbyen, der samtidig kigger på behovet for yderligere boliger i landsbyen 

Bråby Kirkeby: Landsbyen er allerede lokalplanlagt og lokalplanen forholder sig 
til hvilke matrikler i landsbyen der kan udstykkes og bebygges. Skal landsbyen 
udbygges yderligere vil det derfor kræve en ny lokalplan. 

Center for Plan & Miljø indstiller, at forslaget ikke giver anledning til ændringer. 

15.4.     Landskabskarakteranalysen danner grundlag for udpegningen af 
bevaringsværdigt landskab. Da landskabskarakteranalysen blev udarbejdet i 
2013, var det med fokus på den forventede udvikling dengang, for eksempel 
tog analysen højde for om der kunne opstilles vindmøller. Udviklingen har siden 
gået i en anden retning, for eksempel har solcelleanlæg overtaget i forhold til 
vindmøller på land og bolig- og erhvervsudviklingen er i vækst.  

Dette kan betyde, at der kan være tilfælde hvor landskabskaraktererne – og 
deraf bevaringsværdigt landskab skal tilrettes, så der kigges på hvordan den 
udvikling vi ser nu, passer ind i vores landskaber. 

Center for Plan & Miljø foreslår derfor, at der i den kommende planperiode 
kigges på kommunens bevaringsværdige landskaber. Om nødvendigt vil vi i 
dialog med miljøstyrelsen kigge på om og i hvilket omfang kommunens 
landskaber kan tilgodese kommunens ønskede udvikling, uden at gå på 
kompromis med områdernes bevaringsværdi. 
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områder – udlejning af jagt, fiskeri og færdselsret”. 

15.13 Side 53 ”Husk at skabe infrastruktur = svingbane til Camp 
Adventure på Denderupvej” 

15.14 Side 81, henvisning til kort over grønt danmarkskort. ”Det giver 
ikke mening at tage disse arealer med” [i grønt danmarkskort, 
med henvisning til arealreservation til motorvej ved Rute 54] 

15.15 Side 84 henvisning til kort over vandløb og søer ”forkert” [med 
henvisning til område i Hovmosen der er naturgenoprettet] 

15.16 Side 86 henvisning til kort over lavbundarealer ”forkert” [med 
henvisning til at Hovmosen allerede er genoprettet] 

15.17 Side 87 henvisning til krav vedr. erstatningsskov ”forkert, op til 10 
% åbent areal” 

15.18 Side 87 henvisning til infoboks om hvad skov er ”forkert, det er 
skov, hvis det er fredsskov” 

15.19 Side 88, henvisning til kort over skovrejsning, ”areal op til natura 
2000, bør ikke skovrejses, da grågæs søger føde på visse 
arealer” [med henvisning til nyt skovrejsningsområde syd for 
Haslev]. 

15.20 Side 88 henvisning til kort over skovrejsning ”forkert, det er 
fredsskov” [med henvisning til fredsskovsareal udpeget som skov 
uønsket] 

15.21 Side 91, Arealreservation til Rute 54 motorvej ”Det nuværende 
forslag er elendigt. Der skal vel laves en ny VVM? Den vil i 2026 
være 10 år gammel” 

15.22 Side 103, klimatilpasning med henvisning til afhjælpning på 
oversvømmelser ved hjælp af laguneanlæg. ”hvor?” 

15.23 Side 104 kort med 100 års oversvømmelseshændelse fra 
vandløb, har Gisselfeld markeret to områder med 
spørgsmålstegn omkring Hesede Skov og Hovmosen. 

15.5 Potentiel natur er områder som har potentiale til at udvikle sig til natur for 
eksempel på grund af deres beliggenhed eller gennem passende forvaltning. 
Dette potentiale hindres ikke af tidligere undersøgelser af muligheden for en 
motorvej fra Rønnede til Næstved. Der er endnu ikke truffet afgørelse om 
motorvejen realiseres. 

15.6 Hvis motorvejen realiseres, og en landskabelig påvirkning kan erkendes, vil der 
blive foretaget en ny vurdering. 

15.7 Naturstyrelsen har fra 2011-2014 foretaget en ny registrering af alle § 3 områder 
i landet. Hvis lodsejere mener deres områder er fejlagtigt udpeget, foretager 
Center for Plan & Miljø en besigtigelse og hvis området ikke opfylder 
betingelserne for at være §3, afregistreres arealet. 

15.8 Da motorvejen endnu ikke er fastlagt ved lov, så   bibeholder Faxe Kommune 
relevante udpegninger i området. Dog med særlig fokus på motorvejens 
arealreservation ved konkrete ansøgninger i området. Kommuneplanen har 
ikke indflydelse på motorvejens trafikale løsninger. 

15.9 I forslag til kommuneplan 2021 er der udpeget områder med dårlig dækning. 
Det er enten større geografiske områder hvor dækningen generelt er dårlig i 
hele området eller mindre områder, hvor der er landsbysamfund. Denne 
konkrete henvendelser er overleveret til Direktionssekretariatet, der varetager 
de nærmere interesser inden for digital infrastruktur. 

15.10 Vandløbsloven giver alle ret til at sejle i ikke-motordrevne småfartøjer på søer 
og vandløb, som har flere bredejere og ikke er undergivet særskilt ejendomsret. 

Af hensyn til forståelsen indstiller Center for Plan & Miljø at teksten i afsnit 
tilrettes. 

Ændres fra:   
Brugen af vandløb, søer og kyster er ofte bestemt ved lovgivning. Der er forbud 
mod sejlads i Natura 2000-områder, vildtreservater og fredede områder. 

I Faxe Kommune gælder det kysten omkring Feddet og i de store søer. I 
vandløb og søer er der også regler for sejlads, som ikke må være til gene for 
vandløbet eller for andres jagt eller fiskeri. Hvis vandløbet eller søen kun har en 
enkelt ejer, skal du have lov af ejeren, før du begiver dig ud på dit 
paddleboard, i kano eller kajak. I flere af vores offentlige vandløb er der forbud 
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15.24 Side 106 solenergi og bevaringsværdige landskaber 
”udpegningsstrategien bør gentænkes, så vi kan lave grøn 
energi”. 

15.25 Side 108 retningslinje 6 ”dette indebærer næsten ingen 
muligheder med så bred en formulering” 

15.26 Side 108 retningslinje 11 ”der bør indtænkes prioritering i forhold 
til beskyttelseshensyn” 

15.27 Side 114 digital infrastruktur. ”Det fremgår ikke af kortet på side 
115” [over områder med dårlig mobildækning, med henvisning 
til at Faxe Kommune har fået undersøgt dækningen i hele 
kommunen, ned til mindste grusvej]. 

15.28 Side 114 digital infrastruktur – ”Husk 5G kræver flere master”. 

15.29 Side 115 kort over områder med dårlig mobildækning er der 
indtegnet en cirkel omkring Gisselfeld, men henvisning til, at der 
er dårlig net. 

15.30 Side 120 kort over støj ”dårligt kort, støj langs Rute 54” 

15.31 Side 122 Udpegning af områder til store husdyrbrug. ”Meget 
ensidigt udpeget. De få placeringer kan give vanskeligheder 
ved senere planlægning”. 

15.32 Side 128 rammer for Bråby Kirkeby ”der bør gives mulighed for 
huludfyldning i Bråby Kirkeby. Der er flere gode muligheder. 

15.33 Side 224 rammer for Vester Egede ”der bør gives mulighed for 
huludfyldning – i øvrigt jævnfør drøftelse i dette forår med Faxe 
Kommune – Thorkild Lauridsen, Carsten Riis og Thomas Knudsen” 

15.34 Side 127 generelle rammer for boliger generelt (dobbelthuse) 
”der er behov for et vist antal dobbelthuse i landsbyerne. Lad 
være med at stoppe det ved en generel begrænsning”. 

15.35 Side 132 rammer for blandet bolig og erhverv i landsbyer 
(butikker må maksimalt være 250 m²) ”det er et problem i 
forhold til gårdbutikker i bygninger til gårde og avlsbygninger”. 

mod sejlads. 

Ændres til: 
Der er forbud mod sejllads med vandscootere og jetski i Natura 2000-områder, 
vildtreservater og fredede områder. I Faxe Kommune gælder det kysten 
omkring Feddet og i de store søer.  

I vandløb og søer er der også regler for sejllads, som ikke må være til gene for 
vandløbet eller for andres jagt eller fiskeri. Som udgangspunkt må du sejle med 
ikke-motordrevne småfartøjer på vandløb og søer, hvor der er flere bredejer, 
hvis det altså er lovlig adgang til disse.  

Adgangen kan dog være reguleret for eksempel ved en særskilt ejendomsret 
ligesom der er forbud mod sejllads i mange af vores offentlige vandløb for at 
beskytte vandløbsmiljøet. Derfor er det altid en god idé at tjekke op på 
reglerne inden du bevæger dig ud med paddleboard, kano eller kajak. 

15.11 Center for Plan & Miljø indstiller, at retningslinje 17 i afsnit 4.1 (side 49) – 
Områder med rekreative interesser ændres, så det fremgår at adgang sker på 
baggrund af samarbejde:  

Ændres fra: Offentlighedens adgang til naturområder, kyster, skove, 
kulturminder og oplevelsesrige landskaber skal sikre og udbygges. Ændres til: 
Offentlighedens adgang til naturområder, kyster, skove, kulturminder og 
oplevelsesrige landskaber skal sikre og udbygges i samarbejde med ejere af 
områderne. 

15.12 Center for Plan & Miljø indstiller, at retningslinje 22 i afsnit 4.1 (side 49) – 
Områder med rekreative interesser ændres, så det fremgår at adgang sker på 
baggrund af samarbejde:  

Ændres fra: Golfbaner og andre fritidsanlæg skal tilstræbe, at arealerne også 
kan bruges til andre former for friluftsliv. For eksempel vandring, cykling, skiløb 
eller drageflyvning. Der skal også arbejdes for at øge naturindholdet og den 
offentlige adgang, herunder anlæg af stier. 

Ændres til: Ved planlægning af golfbaner og andre fritidsanlæg skal tilstræbes, 
at arealerne også kan bruges til andre former for friluftsliv. For eksempel 
vandring, cykling, skiløb eller drageflyvning. Der skal også arbejdes for at øge 
naturindholdet og den offentlige adgang, herunder anlæg af stier, i 
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[Det er for småt] 

15.36 Side 132 rammer for blandet bolig og erhverv i landsbyer 
(boligers udformning) ”Mange huse i Bråby Kirkeby og Vester 
Egede har 1. sal” 

samarbejde med anlæggenes ejere. 

15.13 Kommuneplanen kan ikke regulere trafikale foranstaltninger. Dette håndteres 
nærmere i lokalplanlægningen. I forbindelse med Camp Adventures 
vejudbygning mod Denderupvej, blev der sat en række betingelser af 
Vejdirektoratet i forhold til trafikale foranstaltninger ud mod Ny Næstvedvej. 
Behovet for svingbane på Denderupvej skal vurderes i samspil med disse 
foranstaltninger, når de er etableret. 

15.14 Potentiel natur er områder som har potentiale til at udvikle sig til natur for 
eksempel på grund af deres beliggenhed eller gennem passende forvaltning. 
Dette potentiale hindres ikke af tidligere undersøgelser af muligheden for en 
motorvej fra Rønnede til Næstved. Der er endnu ikke truffet afgørelse om 
motorvejen realiseres. 

15.15 Hovmosen er ganske rigtigt naturgenoprettet, men staten har ikke 
konsekvensrettet deres vandløbskort, så det stemmer overens med 
virkeligheden i området.  
For at sikre den bedste overensstemmelse med statens og kommunens kort og 
da kommunen rent teknisk trækker på de statslige data, indstiller Center for 
Plan & Miljø at lade kortet forblive det samme. 

15.16 Se svar 15.16 

15.17 Ved skovdrift følger en række nærmere principper for genplantning, som ikke 
er relevante at beskrive her, da skovdrift ikke ligger under kommuneplanen. 

15.18 I infoboksen nævnes beplantninger, der normalt ikke betragtes som skov, 
herunder pyntegrønt, læbælter krat mv. Disse kan selvfølgelig findes på 
fredsskovspligtige arealer og sammen med skov i øvrigt. Men vi mener ikke 
oplistningen er misvisende, da der ikke kan opnås støtte til at rejse den type 
beplantninger. 

15.19 Forslag til Kommuneplan 2021 indeholdt et nyt område hvor skovrejsning er 
ønskeligt. Det strakte sig fra Haslev by, omkring Kaisholm skydebane og videre 
mod Bråby. Området blev udpeget på baggrund af ønsket om at beskytte 
grundvandet og skærme byen fra støj fra skydebanen. 

Området ligger dog op til Natura 2000 og bruges af rastende grågæs og 
området kan på sigt blive et vigtigt byudviklingsområde.  
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Center for Plan & Miljø indstiller derfor, at området til skovrejsning syd for Haslev 
annulleres som skovønsket og overgår til neutralt område (uden udpegning) 

15.20 Center for Plan & Miljø indstiller, at den omtalte fredsskov fjernes fra 
udpegningen skovrejsning uønsket. Det vil ikke have arealmæssige 
konsekvenser. 

15.21 Staten varetager VVM-kompetencen i forbindelse med planlægningen for 
motorvejen ved Rute 54. 

15.22 Etablering af laguneanlæg er ét løsningsforslag i forhold til at undgå 
oversvømmelser. Der er ikke taget konkret stilling til hvor de kan placeres. Det vil 
blandt andet afhænge af topografien langs vandløbet. 

15.23 Kortet er lavet på baggrund af beregninger lavet af COWI i december 2012. 
Der kan læses mere om metoden i rapporten Kortlægning af 
oversvømmelsestruede arealer, som kan findes på kommunens hjemmeside. 

15.24 Se svar 15.4 

15.25 Retningslinjen afspejler de kulturhistoriske, naturmæssige og landskabelige 
interesser som staten pålægger kommunen at tilgodese. 

15.26 Kommunen forvalter en række lovgivninger, som skal sikre for eksempel 
fortidsminder, natur, indsigter til søer, åer, kyst med videre. Ved en ansøgning 
om et solcelleanlæg, vil kommunen altid foretage en konkret vurdering af de 
beskyttelseshensyn der måtte være i det specifikke område. 

15.27 Mobildækningen er undersøgt på de vejstrækninger, som er offentligt 
tilgængelige og hvor der er adgang for biler.  

15.28 5G teknologien udvikles fortsat og mobiloperatørerne arbejder fortsat på at 
undersøge hvilke eksisterende master, der kan bruges til 5G og hvor der er 
behov for en udbygning. 4G vil fortsat være en brugt mobilteknologi og der 
kan derfor i højere grad planlægges for et forventet behov. 

15.29 Se svar 15.9 

15.30 Støjberegningen kommer fra Vejdirektoratet og kortet vil blive præsenteret i 
højere opløsning i den endelige kommuneplan. Kortindholdet vil i øvrigt blive 
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tilgængeligt på kommunens BorgerGIS og Plandata.dk. 

15.31 Udpegningen er foretaget på baggrund af en række data om afstand til 
bysamfund, natur, trafik landskaber med videre, og er områder, hvor der med 
stor sandsynlighed vil være muligt at placere et stort husdyrbrug. 

15.32 Se svar 15.2 

15.33 Se svar 15.2 

15.34 Kommunens landsbyer er meget ofte karakteriseret ved huse i 1½ plan. 
Dobbelthuse er meget ofte huse i ét plan med lav taghældning, der 
arkitektonisk ofte adskiller sig meget fra traditionel landsbybebyggelse. 
Dobbelthuse i landsbyer, kan derfor føre til at det arkitektoniske helhedsindtryk 
forringes og heraf borgernes følelse af herlighedsværdi. Hvis det efter en 
konkret ansøgning vurderes, at dobbelthuse kan indspasses i en given landsby, 
samtidig med at landsbyens integritet og det arkitektoniske 
helhedsindstrykbestår, vil der kunne udarbejdes lokalplan og 
kommuneplantillæg som muliggør dette. 

15.35 Det følger af erhvervsstyrelsens vejledning for detailhandelsplanlægning, at der 
som udgangspunkt ikke bør meddeles tilladelse til butikker over 250 m² i 
landzonen. Kommunen tolker, at størrelsesbegrænsningen gælder per butik. 

15.36 I forslag til kommuneplan 2021-2033 står: Der vil som hovedregel kunne gives 
tilladelse til at udforme nye boliger, som længehuse i en etage med udnyttelig 
tagetage med symmetriske saddeltage med en taghældning på 35 – 50 
grader.  
Udnyttelig tagetage skal forstås som mulighed for at indrette 1. sal. 

Høringssvar nr. 16 
Modtaget den: 29-07-2021 
Indsendt af: Dorte Rasmussen 

 

Der er tidlige søgt om, at måtte udstykke grunde fra ejendommen 
Moltkesvej 68 4690 Haslev. 

Sammen med planen om en omfartsvej, ned gennem ejendommen, 
er der afsat areal til denne vej, samt foreslået et areal til byudvidelse. 
Dette areal ønskes udstykket nu, hvad enten vejen bliver vedtaget 

Se svar til høringssvar 1. 
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eller ej, da det jo i forvejen er vurderet som egnet til byggegrunde.  

Høringssvar nr. 17 
Modtaget den: 29-07-2021 
Indsendt af: Energinet 

 

17.1 Energinet gør opmærksom på en fejl i på side 112: Udover 
ledningen etableres en ventilationsstation umiddelbart syd for 
Store Elmue. Dette skal hedde en linjeventilstation. 

17.2 I infoboksen på side 112 står der: Energinet ejer og driver et 
fordelingsnet til naturgas på følgendes trækninger. Dette er ikke 
korrekt, Energinet er et transmissionsselskab og ejer og driver 
alene transmissionsnettet i Danmark. Fordelingsnettet er ejet og 
drevet af firmaet Evida A/S (www.evida.dk) 

17.3 Energinet gør opmærksom på, at der gælder en række 
servitutter i forhold til afstande mellem naturgasledningens midte 
og nyt byggeri og ændret anvendelse og anden fysisk 
planlægning. Denne observationszone er på 400 meter. Denne 
observationszone er opdelt i kategorier fra 1-4 (class-locations 1-
4) der nærmere definerer hvor tætbefolket et område er i 
forhold til sikkerheden omkring naturgasledningen. Energinet vil 
derfor klart anbefale, at kommunen kontakter Energinet 
vedrørende alle forhold i observationszonen omkring 
gastransmissionsledningerne, der kræver tilladelse efter 
særlovgivning –f.eks. byggetilladelse, landzonetilladelse, 
miljøgodkendelse m.v. 

17.4 Herudover udpeger Energinet en række potentielle konflikter i 
Faxe Kommuneplan 2021-2033: 

17.4.A Kommuneplanramme Å-BE13 –Blandet bolig/erhverv. 
Kommuneplanrammen berøres af den fremtidige class 
location zone omkring Baltic Pipe, samt af den 
nuværende arealreservation, hvorefter Energinet skal 
høres i forbindelse med udvikling af rammeområdet. 

17.4.B Kommuneplanramme Å-BE25 –Blandet bolig/erhverv. 
Kommuneplanrammen berøres af den fremtidige class 

17.1   Center for Plan & Miæjø indstiller, at sætningen rettes til: Udover ledningen 
etableres en linjeventilstation umiddelbart syd for Store Elmue. 

 
17.2   Infoboksen konsekvensrettes til Evida A/S. 
 
17.3   Center for Plan & Miljø indstiller, at der tilføjes en retningslinje i afsnit 8.4 (side 

113) om højspændings- og naturgasnettet, som sikrer, at Energinet høres inden 
der tillades eller planlægges for forhold indenfor 400 meter af 
naturgastransmissionsnettet. 
Retningslinje 10: Hvis der kræves tilladelse efter særlovgivning som for 
eksempel byggetilladelse, landzonetilladelse, miljøgodkendelse med videre 
eller planlægges for ændret anvendelse indenfor 200 meter af 
naturgastransmissionsnettets midte (observationszonen), skal Energinet have 
mulighed for at udtale sig. 

 
17.4.A.B.C 

Center for Plan & Miljø indstiller at, der i hver af de nævnte rammer indarbejdes 
følgende afsnit i notatfeltet: Inden for den del af rammeområdet, der er 
omfattet af projektet vedr. Baltic Pipe, skal det sikres, at udvikling af området er 
forenelig med realiseringen af landsplanlægningen for Baltic Pipe*. 
* jf. bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019 om landsplandirektiv for gastransmissionsledning med 
tilhørende tekniske anlæg, jf. § 11, stk. 3, i bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for 
udviklingsområder i kyst-nærhedszonen (bek. nr. 968 af 18. september 2019). 
Se i øvrigt afsnittet om dialog med Bolig- og Planstyrelsen i denne hvidbog på 
side 51. 

 
17.4.D   Center for Plan & Miljø indstiller, at følgende retningslinje tilføjes afsnit 6.6 – 

Skovrejsning: 
Retningslinje 3: Hvis der ansøges om skovrejsning indenfor 200 meter af 
naturgastransmissionsnettets midte (observationszonen), skal Energinet have 
mulighed for at udtale sig. 

 
17.4.E   Det er Region Sjælland der meddeler indvindingstilladelser i medfør af 

råstofloven. 
 

http://www.evida.dk/
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location zone omkring Baltic Pipe, samt af den 
nuværende arealreservation, hvorefter Energinet skal 
høres i forbindelse med udvikling af rammeområdet. 

17.4.C Kommuneplanramme Å-S2 –Sommerhusområde. 
Kommuneplanrammen berøres af den fremtidige class 
location zone omkring Baltic Pipe, samt af den 
nuværende arealreservation, hvorefter Energinet skal 
høres i forbindelse med udvikling af rammeområdet. 

17.4.D Skovrejsning. Faxe Kommune har udpeget en række 
arealer vest for Leestrup som potentielle 
skovrejsningsområder. Grundet sammenfaldet med 
traceet for Baltic Pipe, vil Energinet gerne inddrages i 
planlægningen for denne aktivitet, idet vi som 
udgangspunkt ikke kan tillade skovrejsning nærmere end 
5 m fra gastransmissionsledningen. 

17.4.E Råstofgraveområder. Ved råstofindvinding må der ikke 
graves nærmere gasledningen end 20 m, og anlægget 
skal som udgangspunkt udføres med anlæg 2 –der 
henvises bl.a. til: ”Vejledning om råstofindvinding på 
arealer, der er reserveret til naturgasnettet dateret 
28.11.1980”. Energinet vil gerne inddrages i forbindelse 
med udstedelse af indvindingstilladelser. 

17.4.F Høje konstruktioner –vindmøller. Af hensyn til gensidige 
påvirkninger og lynnedslag, anbefales det at placere 
høje konstruktioner (vindmøller, master m.m.) i en afstand 
af min. 2 x den maximale byggehøjde fra 
transmissionsledningen. Hvis afstandskravene ikke kan 
overholdes, ønsker Energinet at blive hørt i 
ansøgningsfasen, så en individuel vurdering af evt. 
jordingsanlæg kan foretages inden en tilladelse 
foreligger. 

17.4.G Høje konstruktioner - masteanlæg. Af hensyn til 
gensidige påvirkninger og lynnedslag, anbefales det at 
placere høje konstruktioner (vindmøller, master m.m.) i en 
afstand af min. 2 x den maximale byggehøjde fra 
transmissionsledningen. Hvis afstandskravene ikke kan 

17.4.F   Center for Plan & Miljø indstiller, at følgende retningslinje tilføjes afsnit 8.2 – sol- 
og vindenergi: Retningslinje 29 og 36: Ønskes en vindmølle opstillet i en afstand 
fra gastransmissionsledning på to gange møllens totalhøjde, skal Energinet 
have mulighed for at udtale sig. 

 
17.4.G  Center for Plan & Miljø indstiller, at følgende retningslinje tilføjes afsnit 8.5 – 

digital infrastruktur: Retningslinje 8: Ønskes en telemast opstillet i en afstand fra 
gastransmissionsledning på to gange mastens totalhøjde, skal Energinet have 
mulighed for at udtale sig. 
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overholdes, ønsker Energinet at blive hørt i 
ansøgningsfasen, så en individuel vurdering af evt. 
jordingsanlæg kan foretages inden en tilladelse 
foreligger. 

Høringssvar nr. 18 
Modtaget den: 29-07-2021 
Indsendt af: Lystrup og Jomfruens Egede Godser 

 

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. 

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. Isoleret set for Lystrup og Jomfruens Egede godsers 
samlede areal er knap 90% udlagt til Bevaringsværdigt landskab. 

Udpegningen til Bevaringsværdigt landskab lægger imidlertid nogle 
byrder på det pågældende areal, hvilket Lystrup og Jomfruens Egede 
har oplevet flere gange. 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. 

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 

Se svar til høringssvar nr. 15.4 
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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. 

[På bilagets figur 6 henvises til forslag til ny landskabsudpegning 
fremlagt af Lystrup- og Jomfruens Egede Godser.] 

Høringssvar nr. 19 
Modtaget den: 29-07-2021 
Indsendt af: Bo Tureby og Anette Dalsten Moltkesvej 70, 4690 Haslev 

 

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

 
Se fællessvar om omfartsvejen omkring Haslev 

Høringssvar nr. 20 
Modtaget den: 29-07-2021 
Indsendt af: Linda og Jens Dandanell, Gisselfeldvej 1a, 4690 Haslev 

 

Stiller spørgsmålstegn ved de undersøgelser der har fundet sted i 
forbindelse med udarbejdelsen af masterplanen for omfartsvejen 

Se fællessvar om omfartsvejen omkring Haslev 

Høringssvar nr. 21 
Modtaget den: 29-07-2021 
Indsendt af: Svend Aage Hansen, Drosselvvej 3 4653 Karise 

 

Fremsender forslag om samling af idrætsfaciliteter i Karise. 

Forslaget er at samle idrætsfaciliteter ved Karise Hallen ved Karise 
Skole. Faciliteterne ved Karise Stadion foreslås hermed nedlagt og 
udlagt til andre formål. Økonomien fra salg af dette areal, kan være 
med til at realisere ønsket om faciliteter ved Karise Hallen. 

Der henvises til citat i forslag til kommuneplan side 32 - Karise: 

”Vi vil overveje at se på mulighederne for at samle idrætsfaciliteter 
omkring hallen og frigive området til centralt beliggende seniorboliger 

Høringssvar samt ansøgning om nye faciliteter er videresendt til Center for Kultur, 
Frivillighed & Borgerservice. Der lægges op til nærmere dialog om ønskerne med 
henblik på senere indpasning i Plan & Kulturudvalgets arbejde med facilitetsplan og 
budgetønsker. 

Hvad angår salg af arealet matr. nr. 9ci Søndergade 18 (den nuværende 
fodboldklub), så er der i forbindelse17med overdragelse af arealet til fodboldklubben, 
deklareret, at arealet ikke kan overgå til anden anvendelse udover sports-og 
idrætsplads alternativt sports- og legeplads. 

Hvis man konkret ønsker at anvende boldbanen på matr.nr. 9ci til anden anvendelse, 
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med let adgang til offentlig transport og indkøb. 

Til høringssvaret er vedlagt et bilag i form af Hvidbog – KIK Sportscenter 
Karise 

kræver det en juridisk vurdering af, deklarationens indhold og præmisser.  

Matr. nr. 9fo tilhører Faxe Kommune og er ikke underlagt den førnævnte deklaration. 

Center for Plan & Miljø indstiller, at forslaget ikke giver anledning til ændringer. 

 

Høringssvar nr. 22 
Modtaget den: 29-07-2021 
Indsendt af: Jesper Thimgaard på vegne af Grundejerforeningen 
Flidshave 

 

Grundejerforeningen ønsker at gøre indsigelse mod udlægning af et 
nyt rammeområde til byudvikling i Faxe Ladeplads FL-B7. 

Man mener, at det vil medføre en værdiforringelse af de eksisterende 
boliger samt en generel forringelse af herlighedsværdien og 
livskvaliteten i forhold til udsigt over natur og skov. 

I 2019 fik flere kommuner mulighed for at udlægge et mindre antal perspektivområder 
(områder til fremtidig byvækst) tættere på kysten end loven normalt giver mulighed 
for. De gamle perspektivarealer ved Faxe Ladeplads lå mellem skovene Brandskov 
Huse og Præstevænget, som ligger bag Faxe Ladeplads og deraf væk fra kysten. 
Ulempen med denne udpegning var dog, at en bydel her ikke ville have tilknytning til 
byen, herunder tog, bymidte og kyst. 
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Flere ejendomsmæglere har i forbindelse med værdivurdering af flere 
boliger i foreningen oplyst at det vil medføre en ikke uvæsentlig 
værdiforringelse. 

Derudover henvises til, at det nye ramme område er omfattet af 
skovbyggelinjen.  

Kort med skovbyggelinjen er vedlagt høringssvaret som bilag.  

Dette er der i højere grad taget højde for i den nye udpegning, og med den 
pågældende ramme FL-B7, vil de nye boliger ligge i tilknytning til byen og nær kysten, 
som er en stor del af Faxe Ladeplads. 

Området er ganske rigtigt omfattet af skovbyggelinje og det vil være en del af en 
lokalplanlægning at se på, hvordan det nye boligområde bedst afgrænses mod 
skoven og søge Miljøstyrelsen om en eventuel reducering af skovbyggelinjen. 

Center for Plan & Miljø indstiller, at forslaget ikke giver anledning til ændringer. 

Høringssvar nr. 23 
Modtaget den: 29-07-2021 
Indsendt af: Thomas Spange Olsen på vegne af Enhedslisten Faxe 

 

Der opfordres til, at de tre udpegninger til store husdyrbrug fjernes fra 
kommuneplanen. 

Det skyldes, at der allerede er mange store husdyrbrug i kommunen, 
der i sig selv giver en stor belastning i form af kvælstof og fosfor. Dette 
udvasket til vandløb og havmiljøer og går derfor ud over 
vandkvaliteten.  

Herudover vil der komme en øget mængde luftbåren ammoniak i 
lokalområdet, fra de marker, hvor ammoniakken bringes ud.  

Herudover vil der komme en øget trafik også en mindre byer eller 
landsbyer til stor gene for indbyggerne.  

Planloven forpligter kommunerne til at udpege områder til store husdyrbrug. 

Der er derfor udpeget tre områder, der ud fra en indledende vurdering, forventes at 
overholde de gældende miljøkrav. 

Kommunen kan ikke anvise selskaber at etablere husdyrbrug i de udpegede områder. 
Husdyrbrug kan derfor også etableres andre steder i kommunen, så længe de 
gældende miljøkrav er overholdt.  

Områderne er udpeget i tilknytning infrastruktur, der kan håndtere tung trafik, uden om 
landsbyområder og små landeveje. 

Center for Plan & Miljø indstiller, at forslaget ikke giver anledning til ændringer. 

Høringssvar nr. 24 
Modtaget den: 29-07-2021  
Indsendt af: Formand Lisbeth Butzbacker på vegne af 
Bregnevang/Pilevang Grundejerforening 

 

Foreningen ønsker at indgive høringssvar i form af en indsigelse mod 
den østlige omfartsvej i Haslev, som er beskrevet i tema 7 – Trafik. 

Kommunen bør derimod fokusere på at realisere de nordvendte 
ramper. 

Se fællessvar om omfartsvejen omkring Haslev 

Høringssvar nr. 25  
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Modtaget den: 30-07-2021 
Indsendt af: Søren Butzbacker, Troelstrupvej 26, 4690 Haslev 

Gør opmærksom på, at behovet aldrig er konkluderet og at det er 
imod kommuneplanen. 

Se fællessvar om omfartsvejen omkring Haslev 

Høringssvar nr. 26 
Modtaget den: 30-07-2021 
Indsendt af: Louise Weinreich, Bråbyvej 25, 4690 Haslev 

 

Først, vil jeg sige at det er en meget grafisk lækker og let-læselig 
kommuneplan og det bifalder jeg som borger 

26.1   Generelt mangler kilder og henvisninger til hvor man kan læse 
mere om de ting der bliver nævnt 

26.2   Hvorfor byggemodner Faxe Kommune ikke selv og hvorfor kan 
det være svært at sige noget om den konkrete efterspørgsel af 
grunde i hvilke byer? 

26.3   Vi skal blive 40.000 borgere i Faxe kommune, og at der de næste 
12 år skal udstykkes endnu flere grunde og bygges endnu mere 
de forgående 12 år, og at det kræver 150-200 byggegrunde 
hvert år. Hvordan hænger det sammen med at i også skriver at 
Haslev allerede har nok grunde og ikke behøves yderligere 
bebyggelse? Så konkretiser hvor i Haslev og hvor mange boliger 
i Haslev der er planlagt, så det bliver gennemsigtigt. 

26.4   Hvad med høringen over de nye boligområder tæt på 
motorvejen i forbindelse med omfartsvejen - hvorfor er den 
fraværende i kommuneplanen?  

26.5   I skriver at Faxe Kommune fortsat er i dialog med vejdirektoratet 
omkring de nordvendte ramper. Der bør refereres til noget 
offentligt. Det kræver lidt gennemsigtighed i sådan en betændt 
situation som ramperne og den planlagte omfartsvej er blevet. 
For alt officielt jeg har læst peger på at der ikke er interesse for 
at iværksætte de ramper. 

26.6   På s. 27 nævner I at nye boliger ved Troelstrup på sigt kan kræve 

26.1   Det tager vi til efterretning og gør bedre næste gang. 

26.2   Der har ikke været tradition for at Faxe Kommune selv byggemodner, og af den 
årsag kan det være svært som kommune at styre hvilke arealer der 
byggemodnes og hvornår, da det så er ejers initiativ som det afhænger af. De 
lokale ejendomsmæglere har naturligvis fingeren på pulsen i forhold til hvad der 
rører sig på boligmarkedet, men hvis der ikke er byggegrund til salg i et bestemt 
område, så kan det være svært at sige noget om den konkrete efterspørgsel. 
Her vil ejendomsmæglerne kun have en fornemmelse af interessen på baggrund 
af dem som kun søger specifikt på dette område og som er villige til at vente til 
at der kommer noget til salg. Alle andre søger videre til områder der har noget til 
salg. Vi oplever en markant efterspørgsel i øjeblikket med korte liggetider og 
højere priser på de udbudte boliger, og der er også interesse for at bygge nyt. 

26.3   Vi forventer en stor udbygning og tilflytning til området, hvilket er glædeligt. Der 
er allerede lokalplanlagt for mange nye boliger i og omkring Haslev, som giver 
mulighed for et stort antal boliger der kan opføres. Her kan blandt andet 
nævnes Grøndalsgrunden, det tidligere Haslev Møbelfabrik på Bråbyvej, 
Egeparken og Skovholmslund i Troelstrup området. Det er dette som menes med 
at Haslev allerede har en del grunde. Dertil kommer så de arealer, som 
kommuneplanen udlægger til fremtidige boligområder. I Haslev foreslår 
kommuneplanen perspektivarealer (fremtidige boligområder) udlagt i den 
sydlige del af byen i forlængelse af Troelstrup området. Vi må ikke udlægge 
flere arealer i Kommuneplanen end der kan forventes på baggrund af tidligere 
års behov for boliger. Det er svært at spå om, om det udlæg til boliger som 
kommuneplanen indeholder er nok til den efterspørgsel som vi oplever nu – det 
afhænger af om efterspørgslen varer ved. Hvis der ikke er nok boligudlæg, vil 
der blive udlagt nye arealer med et kommuneplantillæg. 

26.4   Vedrørende udlæg af boliger i forbindelse med østlig omfartsvej, så afventer 
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en ny vejforbindelse ift. trafikafvikling. Hvornår påtænker man, at 
man ved noget det? Når området er udbygget “færdigt”, eller 
når det først bliver et problem - eller hvad er tidshorisonten? 

26.7   På s. 27 skriver i også, at der på sigt at planer om at etablere en 
forlængelse af Østre Ringvej nordøst om Haslev - er det blevet 
besluttet, finansieret, analyseret - og hvor kan man læse mere 
om det? 

26.8   S. 97 - Jeg læser det som om at de skal planlægges - men jeg 
kan se på Bråbyvej at der allerede er målt op til en “halv” 
cykelsti. Hvor kan man læse mere om planerne for cykelstier der 
allerede er besluttet? Det virker igen ugennemsigtigt og lidt 
hemmelighedsholdt når der ikke refereres videre eller helt 
udelades fra kommuneplanen.  

26.9 I de rapporter og analyser der vedhæftet synes jeg der mangler 
nogen af de trafikrapporter der ligger til grund for nogle af 
beslutningerne (jeg ved de er tilgængelige på jeres 
hjemmeside, men måske de også skal ligges sammen med 
miljørapporterne). Men dejligt med alle miljø/natur-rapporterne 
tilgængelige. 

26.10 S. 98: I skriver at i forventer togdrift mellem København-Haslev i 
2023. Kan i komme med noget mere præcist end at I forventer? 
Hvor ved I det fra? Og hvor kan man læse mere? 

26.11 S. 119 skriver i om ikke at planlægge nye ting i støjområder - men 
hvad med at se på om man kunne reducere støjen for allerede 
bosiddende borgere i byerne på vores lokal- og beboelsesveje, 
og se om der kunne gøres noget der? 

denne sag en politisk beslutning og en igangsættelse af planarbejde med 
kommuneplantillæg og lokalplan. Det er ejer af arealer der kan anvendes til 
boligområde som forestår byggemodning. 

26.5   For den seneste info om ramper henvises der til følgende sager fra de politiske 
dagsordener: Teknik & Miljøudvalget sag nr. 49 den 11. marts 2021, 
Økonomiudvalget sag nr. 47 den 16. marts 2021 og Teknik & Miljøudvalget sag nr. 
129 den 19. august 2021. 

26.6   Hvis der skal anlægges flere boligområder i og omkring Troelstrup end hvad 
kommuneplanen indeholder mulighed for nu, så vil det kræve at der planlægge 
nye større veje til fordeling af trafikken. Det kan være svært at spå om hvornår 
dette behov opstår, men kommuneplanen gør opmærksom på det, så man 
som beboer i området er orienteret om at der skal planlægges for nye veje til 
kommende boligområder ved en videre udbygning af området. 

26.7   Vejreservationen af et areal til en nordlig vejforbindelse med forbindelse mellem 
Stadionvej og Østre Ringvej har eksisteret siden Haslev Kommunes tid. Denne 
vejreservation er fastholdt i kommuneplan 2021, da den kan aflaste de 
omkringliggende boligveje for daglig trafik til og fra Sofiendalskolen, 
svømmehallen og hallen, og for trafik i forbindelse med stævner i både hallerne 
og på boldklubbens arealer. Der er pt. ikke afsat økonomi til projektet og der 
foreligger ikke særskilte rapporter om linjeføringen. Det vil være væsentlig ved 
en eventuelt udførelse af vejen, at der sikres udvidelsesmuligheder til skole, 
svømmehal, hal og øvrige fritidsaktiviteter.  

26.8   Det er ikke kommuneplanen som bestemmer igangsættelse eller rækkefølgen af 
kommende cykelstiprojekter, som der arbejdes løbende med at udvikle. Anlæg 
af cykelsti langs Bråbyvej er besluttet af Teknik & Miljøudvalget, se sag nr. 3 fra 
18. januar 2021, og ved at følge referaterne fra Teknik & Miljøudvalget vil du 
løbende kunne finde forslag til nye stiprojekter - se blandt andet også sag nr. 147 
fra den 9. september 2021. 

26.9   Trafikanalyser er tilgængelige på kommunens hjemmeside på 
https://www.faxekommune.dk/borger/teknik-miljoe/trafik-veje/trafikanalyser  

26.10 Køreplanen for køreplansåret 2023 (K23), træder i kraft den 11. december 2022, 
og den forventes at indeholde direkte tog mellem bl.a. Haslev og København H. 

26.11 Støj fra trafik på eksisterende boligveje, vil umiddelbart være af en karakter der 
ikke overstiger støjgrænserne. Ved hastigheder over 50 km/t er det primært støj 

https://www.faxekommune.dk/borger/teknik-miljoe/trafik-veje/trafikanalyser
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fra mødet mellem dæk og vejbane man hører, mens det ved hastigheder under 
50 km/t primært er motorstøjen man hører, og derfor svært at gøre noget ved. 
Hvis der er huller i de kommunale boligveje vil vi anbefale at bruge funktionen 
”giv et praj” på www.faxekommune.dk. 
https://www.faxekommune.dk/borger/teknik-miljoe/giv-os-praj-fejlmeld-anmeld  
så det hurtigt kan udbedres. Er der tale om private veje, er det grundejeren som 
skal udbedre huller i vejen. 

Høringssvar nr. 27 
Modtaget den: 31-07-2021 
Indsendt af: Christian Bøcker Sørensen og Morten Lyhne, på vegne af 
ejer af Bråbyvej 71, 4690 Haslev 

 

Man ønsker at udlægge et område på 24 ha til perspektivareal langs 
Ny Ulsevej. Herudover ønsker man at udlægge en ramme på 12 ha til 
boligformål. 

Boligudbygningen i Haslev har de sidste 20 å været orientereret med 
vest og sydvest. Derfor ønsker man at inddrage stykket ved Bråbyvej 
71 som næste etape af den fremtidige byudvikling. 

Området ligger relativt tæt på handels- og serviceudbud, skole, 
daginstitutioner, god infrastruktur. 

Man ønsker at boligudbygge med fokus på følgende: 

 Sikre variation i bebyggelsen og indarbejde landskabet på lige 
fod med arkitekturen. 

 Sørge for at ’fællesskab’ favnes i byggeriets udformning. Og 
samtidig skabe boliger til alle faser i livet, uden man 
nødvendigvis skal flytte. 

 Sørge for gode rumhøjder for bedre indeklima og godt dagslys. 

 Arbejde med bæredygtige materialer og minimere co2 aftryk. 

 Sikre, at boligtyperne understøtter det behov, der er hos 
borgere, som i deres 3. alder ønsker at blive i området og bo i 
et fremtidssikkert nyt byggeri. Boligerne skal også kunne rumme 
familien i vækst, så boligen kan optimeres i takt med, at der 

I Haslev er der fortsat tre ubebyggede lokalplaner ved Tycho Brahesvej, Nordskovvej 
og Bråbyvej 1, der ikke udnyttet. Udlæg af lokalplanrammer til nye boligområder, bør 
derfor ske på baggrund af en revurdering af restrummeligheden og Haslevs 
udviklingsmuligheder i øvrigt.  

Arealet ligger dog i fin sammenhæng med byen og den eksisterende infrastruktur, og 
derfor indstiller Center for Plan & Miljø, at hele det ønskede areal på cirka 37 ha 
udlægges som perspektivareal. 

Se i øvrigt Se svar til høringssvar 1. 

 

http://www.faxekommune.dk/
https://www.faxekommune.dk/borger/teknik-miljoe/giv-os-praj-fejlmeld-anmeld
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kommer børn til. 

 

Høringssvar nr. 28 
Modtaget den: 31-07-2021 
Indsendt af: William Markussen, Rysagervej 21, 4690 Haslev 

 

Arealet betegnet H-03 Skoleparken, Haslev 

 Det foreslås at det dyrkede areal inddrages, evt. ved køb 
af arealet eller ved kompensation for ejeren af tab af 
forpagtning. 

 Det foreslås at den sydligste del af MSG´s park inddrages 
så det blev er en integreret del af det samlede 
parkområde inkl. hundeskoven 

 Det foreslås at der anlægges en sø i dette areal, det vil 
dels blive en fantastisk naturforbedring og vil dels kunne 
medvirke til afvanding af området 

Kommuneplanen kan ikke regulere køb af arealer. 

Mens mere natur vil være en gevinst for omgivelserne, kan kommuneplanen ikke 
regulere dette. På samme vis er kommuneplanen heller ikke til hinder for at der 
udlægges områder til mere natur, men det vil være på privat initiativ. 

Center for Plan & Miljø indstiller, at forslaget ikke giver anledning til ændringer. 
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 Det foreslås at det samlede område= hele H-03, opdeles i  
a) parklignende områder der passes  
b) naturområder med f.eks. afgræsning  
c) ”vild” natur med blomstereng områder  
d) mange stier (grusstier – eller lign.) på kryds og tværs i 

området og  
e) søområdet. 

Høringssvar nr. 29 
Modtaget den: 31-07-2021 
Indsendt af: Formand Aage Sandfeld Jensen på vegne af 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 foreslår KG&F, at tage udgangspunkt i en ansøgning 
oprindeligt fremsendt i 2013. Denne er nu genfremsendt i foreningens 
eget navn med tilføjelser om blandt andet at kunne tilbyde e-sport og 
parkour bedre vilkår. 

Ansøgning om hal er vedlagt høringssvaret som bilag. 

Høringssvar samt ansøgning om nye faciliteter er videresendt til Center for Kultur, 
Frivillighed & Borgerservice. Der lægges op til nærmere dialog om ønskerne med 
henblik på senere indpasning i Plan & Kulturudvalgets arbejde med facilitetsplan og 
budgetønsker. 

Center for Plan & Miljø indstiller, at forslaget ikke giver anledning til ændringer. 

 

Høringssvar nr. 30 
Modtaget den: 01-08-2021 
Indsendt af: Heidi Jørgensen, Vordingborgvej 334 B, 4682, Tureby 

 

Der er ikke nogle konkrete planer og rammer i forslag til kommuneplan 
2021-2033 for svinebesætninger og eventuelle retningslinjer for 
biogasanlæg. 

30.1 Jeg ønsker ikke flere, men færre lugtgener fra svinefabrik og 

30.1    Se svar til høringssvar 23.1 

Center for Plan & Miljø indstiller, at forslaget ikke giver anledning til ændringer. 

30.2   Der er udarbejdet retningsliner for placering af et fælles biogasanlæg mellem 
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dertilhørende gyllestank i det daglige. 

30.2 Og med erfaringerne af lugtgenerne som er for borgere i Solrød 
fra biogasanlæg, ønsker jeg absolut ikke at der er flere eller 
mere stank på vej til Faxe Kommunes borgere ved sådanne 
anlæg. 

Så min indsigelse går på flere svin i Faxe Kommune og andre 
lugtgener ved drift eller biogasanlæg. 

afkørsel 35 (Haslev), Køgevej og Vordingborgvej. Placeringen er overordnet den 
samme som i Kommuneplan 2013, dog udarbejdet som retningslinjer fremfor kort 
i kommuneplan 2021 

Ved en konkret ansøgning skal alle miljøforhold vurderes og i forbindelse med 
planarbejdet vil borgere have mulighed for at komme med bemærkninger. 

Center for Plan & Miljø indstiller, at forslaget ikke giver anledning til ændringer. 

Høringssvar nr. 31 
Modtaget den: 01-08-2021 
Indsendt af: Charlotte og Christian Svane, Freerslev Overdrevsvej 8 og 
Jan og Gertrud Thøfner, Bøgenakkevej 5 

 

31.1 Man ønsker en begrænsning af særligt værdifuldt 
landbrugsområde (SVL-område) ved Terslev Skolevej ned langs 
Freerslev Overdrevsvej. 

31.2 Derudover bedes 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 der dog endnu er i 
området. Det vil også være positivt i forhold til borgere der 
ønsker at bosætte sig i det åbne land og i forhold til at 
kommunen ønsker at Haslev skal fremstå som byen i det 
grønne 

31.3 Der opleves jævnligt gener fra svinefarmene på Freerslev 
Overdrevsvej og Terslev Skolevej i form af stank, fluer og 
algeafsætning på bygninger.  Stanken opleves også i Haslev 
Bymidte. 

Der har været konstateret en forurening af åløbet under 
Freerslev Overdrevsvej og vådområdet som åen løber til, 
kommende fra svinefarmen. Rødlistede arter er særligt sårbare 
overfor eksempelvis ammoniak-emissioner. 
Ammoniakdampende fra farmen driver indover søen og 

31.1 Hovedformålet med særligt værdifulde landsbrugsområder er, at sikre gode 
stabile jorde til dyrkning og fornuftig placering af landbrugsbygninger.  

Særligt i kommuner med meget sandet jord, er det vigtigt at kommunerne 
undgår at byudvikle eller inddrage gode landbrugsjorde.  

I Faxe Kommune betragtes det meste landbrugsjord som god landbrugsjord. 
Derfor er stort set hele kommunen udpeget som særligt værdifuldt 
landbrugsområde. 

I forslag til Kommuneplan 2021 er husdyrbrug nævnt som en del af afsnittet om 
særligt værdifulde landbrugsområder, men disse skal dog ikke forveksles med 
områder til store husdyrbrug. For at tydeliggøre dette indstiller Center for Plan & 
Miljø at, følgende tekststykke tilføjes til afsnittet landbrug på side 60: 

Betegnelsen landbrug både dækker over planteavl og husdyrbrug. Planteavlen 
fylder mest arealmæssigt med de store markarealer, mens der i planlægningen, 
herunder kommuneplanen, er størst fokus på at opstille retningslinjer for 
husdyrbrug. Det skyldes at etablering og drift af husdyrbrug ofte rummer flere 
modsatrettede interesser som kommuneplanen skal være med til at varetage. 

For at anskueliggøre, at husdyrbrug ikke skal kobles direkte til særligt værdifulde 
landbrugsområder, indstiller Center for Plan & Miljø, at retningslinjerne opdeles 
for jordbrugsinteresser. Der er nu generelle retningslinjer for landbruget (hvortil 
husdyrbrug indgår) og retningslinjer der omhandler særligt værdifulde 
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vådområdet.  

 

landbrugsområder. Der er ikke tilføjet nyt indhold. 

Generelt 

1. Driftsmæssigt nødvendige bygninger skal som udgangspunkt opføres 
samlet.  

2. Kommunen skal sikre sig, at der ved udvidelser og nyetableringer af 
husdyrbrug er truffet de nødvendige foranstaltninger fra ansøgers side til at 
forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste  
tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet, så det er 
foreneligt med hensynet til omgivelserne. De nærmere regler herunder hvilke  
hensyn, der konkret kan tages til omgivelserne, er  
fastlagt i husdyrlovgivningen. 

3. Ved opførelse af ny bebyggelse på et husdyrbrug uden tilknytning til 
ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer og opførelse af ny bebyggelse, der 
ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende landbrugsejendom 
eller bedrift, skal kommunen sikre sig, at de landskabelige værdier ikke 
tilsidesættes. For byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt, og som opføres 
uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, skal kommunen 
vurdere beliggenheden og udformningen af det ansøgte. 

4. Nødvendige anlæg og bebyggelser skal i den udstrækning det er muligt, 
indpasses så de ikke virker dominerende i forhold til landskabet. De 
naturmæssige, kulturhistoriske, rekreative og trafikale hensyn skal respekteres. 

Særligt værdifulde landbrugsområder 

5. Særligt Værdifulde Landbrugsområder (SVL-områder) er udpeget på kort 
over det åbne land. I disse områder vil kommunen i særlig grad varetage de 
landbrugsmæssige interesser ved planlægning og enkeltsagsbehandling. 

6. Ved inddragelse af landbrugsjord til andre formål i SVL-områder skal der 
tages hensyn til landbrugsejendommenes struktur- og arronderingsforhold samt 
til arealbehov, investeringsniveau og mulighederne for jordfordeling. 

7. Særligt arealkrævende anlæg og virksomheder  
(ej landbrug) som af forskellige årsager ikke kan ligge i erhvervsområder, skal 
primært placeres i de SVL- 
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områder, hvor der ikke samtidig er væsentlige natur-  
og landskabsinteresser. 

31.2   Der er i forslag til kommuneplan 2021-2033 udpeget tre områder til store 
husdyrbrug. Disse ligger med stor indbyrdes afstand uden for områder med 
særlige bevaringsinteresser og i tilknytning til kommunens primære infrastruktur. 

31.3   Kommuneplanen kan ikke regulere markdrift. Der gælder regler for udspredning 
af gylle i weekender og helligdage nær områder udlagt til boligformål. 
 

Høringssvar nr. 32 
Modtaget den: 01-08-2021 
Indsendt af: Linda og Jens Dandanell, Gisselfeldvej 1a, 4690 Haslev 

 

Mener ikke at naturen og CO2 (klima) er vurderet tilstrækkeligt. Man 
har ikke tilstrækkeligt undersøgt om vejen er nødvendig. 

Se fællessvar om omfartsvejen omkring Haslev 

Høringssvar nr. 33 
Modtaget den: 01-08-2021 
Indsendt af: Jørgen Hansen, Kaare Klints Vej 21, 4690 Haslev 

 

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. 

Tak for kommentarerne.  

 

Høringssvar nr. 34 
Modtaget den: 01-08-2021 
Indsendt af: Torben Kapper og Kirsten Winther Jørgensen, Banevej 3, 
4653 Karise 

 

Vedr. K-C1 Karise bymidte 

Man ønsker at der ændres fokus i forhold til udviklingsplaner for 

34.1    Teksten i notatfeltet med beskrivelse af rammen K-C1 er en gammel tekst og bør 
opdateres. Sammenholdt med beskrivelsen i afsnit 2.10 (side 32) – Karise, 
indstiller Center for Plan & Miljø, at teksten i notatfeltet til ramme K-C1(side 196) 
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stationen og området vest for Fakta 

34.1 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”. Vi foreslår, at ovenstående udgår 
af kommuneplanen 

34.2 Ovenstående erstattes med et fokus på at udvikle 
stationsområdets primære funktion som lokalt trafikknudepunkt 
med særlig vægt på: 

 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. 

 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. 

 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 

tilrettes. 

Ændres fra 
Karise midtby er udpeget som kulturmiljø, hvor der gælder særlige regler for 
bl.a. arkitektur – se generelle rammer. Forhusbebyggelse (dvs. bebyggelse med 
facadelinje mod Bredgade og Skolegade). Fremtidig udvikling: 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 gamle pakhus ved stationen. Endelig bør 
station og perron sættes i stand. Der skal udarbejdes en samlet plan for 
beplantning og indretning af hovedstrøget. Der er mulighed for at indrette 
butikker langs Bredgade, Drosselvej og Skolegade, da dele af disse veje ligger 
inden for bymidteafgrænsningen, se generelle rammer 

Ændres til: 
” Karise midtby er udpeget som kulturmiljø, hvor der gælder særlige regler for 
bl.a. arkitektur – se generelle rammer. Forhusbebyggelse er bebyggelse med 
facadelinje mod Bredgade og Skolegade. Fremtidig udvikling: Der er mange 
smukke bygninger i den gamle stationsby, og der kan med fordel være øget 
fokus på at sætte dem i stand, så de helt særlige arkitektoniske kvaliteter og 
detaljer bevares eller bringes tilbage til deres oprindelige udtryk. Samtidig kan 
en fornyelse af de mange små grønne rum i midtbyen og området omkring 
stationen være med til at øge byens kvaliteter”. 

34.2    Generelt er opgradering af arealer med fokus på trafiksikkerhed, gode 
planløsninger og et samlet design for inventar med til at løfte det samlede 
indtryk af en by, og øge attraktionen som pendlerby. Det er i forslag til tekst i 
notatfeltet i beskrivelsen af rammen K-C1 beskrevet, at der med fordel kan være 
øget fokus på dette. Kommuneplanen tager ikke stilling til anlægsprojekter eller 
rækkefølgen af dem, men ved en efterfølgende lokalplanlægning indenfor 
rammeområdet, kan der indarbejdes bestemmelser til for eksempel sikring af 
bevaringsværdige bygninger. 
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stationsbygningen samt yderligere syv børnefamilier med i 
alt sytten børn på Banevej og Nyvej, dvs. i det lille område 
mellem stationen og stadion. 

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. 

Høringssvar nr. 35 
Modtaget den: 01-08-2021 
Indsendt af: Solveig og Jan Christensen, Jens Martin Knudsens Vej 2, 
4690 Haslev 

 

35.1 I Haslev er der forår og efterår stærk lugt af gylle i dgl. flere uger, 
mener der er lov for landmandens spredning af gylle således det 
ikke sker i weekend og på helligdage, det er der tilsyneladende 
ingen respekt for. Byen udvider sig og grænse til landområde 
bliver mindre, således bliver flere generet af gyllelugt og store 
grisefarme, hvor meget skal man finde sig i? 

35.2 Med den nye affaldsordning, må man forvente flere spande til 
sortering. Men hvordan vil kommunen sørge for, at der ikke skal 
stå flere spande ved hvert lille rækkehus? Vil kommunen 
etablere affaldsøer i disse områder, det kan vel ikke være den 
enkelte borger der selv skal stå med det problem. 

35.3 Sidst men ikke mindst er vi mange borgere der ud over 
borgmesteren er kede af at høre vi nu skal have en rockerborg i 
Haslev, vi ser jo der er problemer i andre kommuner med disse 
"klubber", og tænker at det ikke er for at nyde naturen de vil 
have klubhus her, kedeligt det ikke kan stoppes !! 

 

35.1    Kommuneplanen kan ikke regulere markdrift. Der gælder regler for udspredning 
af gylle i weekender og  

35.2    Faxe Kommune er i gang med at indføre nye affaldsordninger, som skal sikre at I 
Faxe Kommune kan sortere i de 10 affaldstyper som der er krav om i 
lovgivningen. Fra Kommunens side har vi fokus på, at affaldsordningerne skal 
være effektive og til mindst mulig gene for borgerne. Men henblik på at vi 
fremover skal sortere i 10 affaldstyper, er det svært at forestille en situation, hvor 
det ikke er nødvendigt med et øget antal beholdere hos hustanden.  

Det er Faxe Forsyning, der udfører den praktiske del omkring indsamlingen af 
affald. Etablering af affalds-øer er en mulighed for beboerforeninger, samlede 
bebyggelser og lignende og skal aftales med Faxe Forsyning. Etableringen af en 
evt. affalds-ø foretages af grundejer selv. 

35.3    Kommuneplanen kan ikke regulere ejerforhold. 

Høringssvar nr. 36 
Modtaget den: 01-08-2021 
Indsendt af: Michael Fischer, Folmer Sangers Vej 4, 4653 Karise 

 

I forbindelse med revidering af kommuneplan 2021-2033 er følgende 36.1 Kommuneplan 2013 udlægger en del af området vest for Karl af Rises Vej 
mellem Dalbyvej og Østerbro til boligområde, se K-B4. Dette område er endnu 
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indsigelse – ændring. 

36.1 Lokalplan i Karise er i følgende den gamle lokalplan [Center for 
Plan & Miljø tolker, at der her menes kommuneplanen] – 
området fra Dalbyvej(nord) til Karl af rise vej (mod syd) mv. var 
udlagt til åben-lav bebyggelse, ikke tæt-lav(dobbelthuse). Men 
den nye kommuneplan er dette om slettet og/eller begrænset 
til området K-B4, men til primært til tæt-lav bebyggelse som er 
dobbelthuse, rækkehuse mv. Dette område (det blå markering) 
herunder området K-B4 skal stadig være en del af lokalplanen 
og det skal KUN være åben-lav (parcel huse) og ikke tæt-lav 
(dobbelthuse, rækkehuse mv) 

36.2 Formål med denne ændring af kommuneplan 2021-2033 
herunder området Karise. Er at skabe en by som passer til flere 
borger som kan bidrage til udviklingen af byen således der er 
balanceret fordeling af aldersgrupper og ikke mindst boligtyper. 
Det er en vigtigt at Karise ikke bliver kendt som ”En død by med 
kun dobbelthuse som primært henvender sig til den ældre del af 
befolkningen”. Som den faktisk er ved at blive kendt for. De 
sidste mange år er det primært dobbelthuse der er bygget i 
Karise og hvis man ser på fordeling af ejerboliger, så er der er 
flere dobbelthuse, rækkekædehuse i Karise procentvis end alm. 
Parcelhuse i andre byer. Så derfor at vigtig at dette kan tilbyde 
og derved tiltrække ressourcestærke familier. Hvis Karise skal 
udvikle sig som by og der skal være mulighed for familier der 
ønsker selv at fortage nybyggeri. Dette er der ikke mulighed for 
idet der ikke er byggegrunde til salg. 

36.3 Herudover bør der ses på en udvikling af arealet langs dalbyvej. 
Der bør være et mindre området (F.eks. fra Hjortens flugt i øst til 
Dalbyvej i nord og vest på indtil skoven) afsat til 
erhvervsområde, detailhandel (Shopping strøvej og som vil øge 
fokus og udvikling på erhvervslivet i Karise og byen vil få glæde 
af denne udvikling. (Derved skal der ikke tungtrafik igennem 
byen, men ligger stadig meget centralt) 

36.4 Plan for cykelsti fra Karise til Dalby. Formål: En samlet Faxe en 
cykel kommune med natur og tryghed både for og andre som 
cykler til Dalby - Det bør ske via langsgående cykelsti ved siden 
af dalbyven fra Karise (Karl af risen vej, og hele vejen langs 

ikke lokalplanlagt. I kommuneplan 2013 er det beskrevet i de specifikke rammer 
for K-B4, at der kan være åben-lav og tæt-lav bebyggelse samt dobbelthuse, 
og i bemærkningerne til de specifikke rammer står der, at den sydlige del af 
området bør overvejende udvikles med tæt-lav bebyggelse. Kommuneplan 
2021 indeholder det samme område K-B4 til boligområde, og giver derfor fortsat 
mulighed for at der byudvikles her.  De specifikke rammer for K-B4 og 
bemærkninger er videreført fra Kommuneplan 2013 til kommuneplan 2021, og er 
således ens, og gør det muligt at bygge både tæt-lav og åben-lav boliger i 
dette område. Det bliver i lokalplanlægningen af området, at der tages stilling til 
en fordeling af hvor mange boliger af hver type området kan indeholde, og 
også hvor de skal ligge.  
Center for Plan & Miljø indstiller derfor at teksten i notatfeltet til K-B4 (side 196) – 
Karise Gårde, ændres til at placeringen af tæt-lav boliger i den sydlige del af 
området udgår.  
Ændres fra:  
Forslag til ny tekst til bemærkningsfelt i K-B4: Den sydlige del af rammeområdet 
bør overvejende udvikles med tæt lav bebyggelse. Ved lokalplanlægning skal 
offentlighedens adgang til det åbne land langs Karise bæk sikres og udvikles 
bl.a. ved udlæg af stier. 
Ændres til: 
Forslag til ny tekst til bemærkningsfelt i K-B4: Ved lokalplanlægning skal 
offentlighedens adgang til det åbne land langs Karise bæk sikres og udvikles 
bl.a. ved udlæg af stier. 
 
Den øvrige del af det område der er vist med blåt på tegningen i høringssvaret 
er ikke udlagt til boliger – hverken i kommuneplan 2013 eller i kommuneplan 
2021. Men det vil være oplagt ved en fortsat byudvikling i Karise, at der 
byudvikles i denne retning. Der har på et møde den 27.02.2017 i det tidligere 
Erhvervs- og Kulturudvalg været behandlet en vision for byudvikling i Karise, hvor 
visionen viser byudvikling i det område som er markeret med blåt på tegningen i 
høringssvaret – se vedhæftede. 
 

36.2 Bemærkningerne er taget til efterretning. Det er vigtigt for udviklingen af alle 
vores byer, at der er et varieret tilbud i forhold til boformer og tilpasset den 
enkelte by. Generelt viser undersøgelser at der er behov for flere mindre boliger 
på landsplan. 
 

36.3 Der er eksisterende erhvervsområder i tilknytning til vores største byer og især 
erhvervsområdet ved Rønnede rummer en stor del af de planlagte 
erhvervsarealer i kommunen. Det har i forbindelse med udarbejdelsen af 
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dalbyven til Dalby-forbi Druestrup skole. Cykelsti system både i 
Karise og resten af faxe kommune er nærmeste ikke til stedet. 
Cykelsti – Karise – Faxe – Kongsted – Rønnede- Dalby. Hvis faxe 
kommune skal være attraktiv fremover bør det tages med i 
udviklingen af Kommunen. 

36.5 I hele faxe kommune. Hvorfor kun 1½ plan boliger og ikke 2 plan. 
Hvis det kan være inden for højden? Igen en ændring og 
fremsynet – giv mulighed for 2 plan stadig altid. 

kommuneplan 2021 været vores vurdering, at de udlagte erhvervsarealer er 
tilstrækkelige til at imødekomme efterspørgslen i planperioden. Der er der derfor 
ikke udlagt yderligere erhvervsarealer i Karise i denne kommuneplan men det 
kan selvfølgelig være svært at spå om fremtiden og hvor der lokalt opstår 
særlige behov eller erhvervsvækst. 

 
36.4 Kommuneplan 2021 beskriver at det er et mål at skabe sammenhængende 

cykelforbindelser mellem byerne og videre mod nabokommunernes byer, samt 
at tilpasse og forbedre de nationale og regionale net af cykelruter, blandt andet 
med henblik på øget turisme og bedre tilgængelighed til vores besøgsmål. Disse 
lange stræk er meget omkostningstunge og kræver særskilte bevillinger. De 
nærmere visioner for cyklisme i kommunen kan læses i Faxe Kommunes 
cykelstrategi 2017 

 
36.5 I Kommuneplan 2013 står der i de generelle rammer, at åben-lav boliger skal 

opføres i 1½ etage. I forslag til Kommuneplan 2021 er udgangspunktet fortsat 1½ 
etage, men der gives mulighed for, at man ved lokalplanlægning af nye åben-
lav boliger kan give lov til både 1½ og 2 etager.  

 
36.5.A  For at tydeliggøre muligheden, indstiller Center for Plan & Miljø, at antal etager 

for følgende rammeområder for nye boligområder konsekvensrettes fra 
maksimalt 1½ etager til 2 etager: 
 
T-B6 - Terslev Syd (side 215) 
H-B33 – Skovholmslund (side 148) 
D-B13 - Heering sydøst (side 207) 
D-B14 - Heering nord (side 207) 
D-B15 - Heering sydvest (side 207) 
D-B16 - Boligområde ved Karisevej i Dalby (side 208) 
FL-B1- Skovbærvej/Brombærvej (side 184) 
FL-B7 - Boligområde ved Hestehavevej (side 186) 
 

36.5.B På baggrund af høringssvaret indstiller Center for Plan & Miljø desuden, at der 
gives mulighed for 2 etager i eksisterende og ikke-lokalplanlagte boligområder, 
hvis det ud fra en helhedsbetragtning jf. Bygningsreglementet og områdets 
særlige karakter i øvrigt er muligt. Teksten tilrettes således. 
 
Følgende tekst på side 128 flyttes til side 127og ændres fra: 
Ved lokalplanlægning af nye åben-lav boligområder kan der efter en konkret 
vurdering etableres boliger i to etager med en maksimal højde på 8,5 meter. 
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Ændres til: 
Ved lokalplanlægning af nye åben-lav boligområder og eksisterende ikke-
lokalplanlagte boligområder, kan der etableres boliger i to etager med en 
maksimal højde på 8,5 meter, hvis det ud fra en helhedsvurdering jf. 
Bygningsreglementet og områdets særlige karakter i øvrigt er muligt. 
 
 

Høringssvar nr. 37 
Modtaget den: 01-08-2021 
Indsendt af: Ida Cecilie Lynggaard,  

 

Høringssvaret har til hensigt at beskrive nødvendigheden af at 
differentiere mellem kommunens byer og understrege kommunens 
store potentiale, hvis man ønsker det politisk. 

37. 1 Generelt 

Haslev fremstår i kommuneplanen som en by i afvikling og beskrives 
som en pendlerby, hvorimod Faxe by fremstår som en by med historie 
og potentiale for udvikling af bymiljøer. 

Haslev er Hovedby og den største by i kommunen. Men der er en 
gradvis udfasning af service-, skole- og kulturudbud som ellers er 
funktioner der er naturligt hjemmehørende i en hovedby. Disse er i 
stedet placeret i kommunens andre byer, hvilket der mangler 
begrundelser for. 

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. 

37.1    Haslev har mange kvaliteter, som gør byen til noget helt særligt og som der 
bevidst kan arbejdes med i både fortællingen om byen og i udviklingen af byen. 
Her kan blandt andet nævnes stationsbyens fine karakteristiske træk, de stærke 
håndværkstraditioner indenfor en lang række fagligheder, de forskellige 
boligkvarterer og ikke mindst skolekvarteret. Dertil kommer beliggenheden i et 
godslandskab og nærheden til store skove, som er en stor rekreativ kvalitet. Der 
er brug for forskellige servicefunktioner og tilbud i alle byer, men det vil være 
naturligt at lægge de største og mest samlende funktioner i kommunens 
hovedby.  

Vi forventer en stor udbygning og tilflytning til Haslev, hvilket er glædeligt. Der er 
allerede lokalplanlagt for mange nye boliger i og omkring Haslev, som giver 
mulighed for at et stort antal boliger kan opføres. Her kan blandt andet nævnes 
Grøndalsgrunden, det tidligere Haslev Møbelfabrik på Bråbyvej, Egeparken og 
Skovholmslund i Troelstrup området. Dertil kommer så de arealer, som 
kommuneplanen udlægger til fremtidige boligområder. I Haslev foreslår 
kommuneplanen perspektivarealer (fremtidige boligområder) udlagt i den 
sydlige del af byen i forlængelse af Troelstrup området. Kommuneplanen må 
ikke udlægge arealer til flere boliger end der kan forventes behov for, og den 
vurdering sker på baggrund af tidligere års udvikling af boliger – i princippet sker 
den fremadrettede planlægning på den bagudrettede udvikling, hvilket giver 
en stor begrænsning – især hvis man en forventning om at der vil komme et stor 
efterspørgsel. Det er svært at svare på, om det udlæg til boliger som 
kommuneplanen indeholder er nok til den efterspørgsel som vi oplever nu – det 
afhænger af om efterspørgslen varer ved. Hvis der ikke er nok boligudlæg, vil 
der blive udlagt nye arealer med et eller flere kommuneplantillæg. 

37.2    Byrådets vision kan findes her 
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Det giver anledning til følgende spørgsmål: 

Hvad ligger til grund for at kunne konkludere at man i Haslev ikke har 
brug for udlæg af boliger, når man tager i betragtning at byen (som 
kommunens eneste) tildeles en direkte togforbindelse til København 
og derved må forventes at få en øget tiltrækningskraft indenfor en 
kort årrække? 

37.2  
Tidligere har Haslev oplevet eksponentiel vækst i forbindelse med 
etablering ag jernbanen og senere Sydmotorvejen. Det må derfor 
antages at der vil ske en væsentlig forøgelse 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: 

Det udestår hvad der her ligger til grund for beslutningen? Hvilke 
konsekvenser har det for kommunen at man ønsker en udvikling af alle 
7 byer og hvad er det faglige belæg for netop denne måde at 
udvikle? 

37.3  
Ønsket om at byudvikle ligeligt i de syv byer afviger fra andre 
kommuner (Køge, Næstved, Vordingborg, Sorø, Ringsted ect.). 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. 

Kommunens tilgang sammenlignes med at smøre leverpostejen tyndt 
ud og at gå efter laveste fællesnævner. Man bør som kommune 

https://www.faxekommune.dk/sites/default/files/bilag/faxe_kommunes_vision_2
030.pdf  Her står der under emnet byudvikling, ”at vi vil fastholde 
bysamfundenes særkende, men samtidig styrke byudviklingen der, hvor der er 
let adgang til infrastruktur og kollektiv transport. Det betyder, at byudviklingen 
først og fremmest vil foregå i og omkring de større bysamfund, der har lettest 
adgang til motorvej og jernbane”. Kommunens byer adskiller sig fra hinanden 
ved at have forskellige kvaliteter og historier, som kan bruges bevidst i den 
videre udvikling af dem, så man arbejder med og fremhæver netop den 
enkelte bys kvaliteter. Der har ikke været tradition for at Faxe Kommune selv 
byggemodner, og af den årsag kan det være svært som kommune at styre 
hvilke arealer og i hvilke byer der byggemodnes og hvornår der sættes grunde 
eller boliger til salg, da det så er ejers initiativ som det afhænger af. 

37.3    Lokalplanen for Haslev bymidte giver mulighed for, at man i den sydlige del af 
Jernbanegade kan indrette tidligere butikker til boliger. Der er sket på baggrund 
af et ønske om samle butikkerne og undgå tomme butikslokaler ved at 
omdanne dem til boliger i stedet. Det kan være en svær balance at finde det 
rette forhold mellem butikker og boliger og butikslivet er i høj grad afhængig af 
at der handles lokalt. Samtidig er det vigtigt at man får en god helhedsoplevelse 
når man handler i byen, så at man ud over et godt udbud af butikker, også kan 
vælge et sted at spise, drikke sin kaffe, eller blot sætte sig og se på byen. Der er 
blevet renoveret en række byrum i Haslev, senest med Stationspladsen, men der 
kan stadig arbejdes med at skabe små opholdspladser, og interessante byrum. 
Blandt andet har Vestergade et stort potentiale, ligesom der kan arbejdes med 
driftsniveauet af udvalgte grønne lokaliteter.   

37.4    Haslev har et stort potentiale for fortsat at være en skoleby, som både kan 
tiltrække unge fra oplandet, men også fra de omkringliggende byer som 
Næstved, Ringsted og Køge, hvor der er gode transportmuligheder. Det betyder 
dog at uddannelsestilbuddet skal være noget særligt og ikke noget som findes i 
de andre byer. Traditionelt er byen stærk indenfor håndværksfagene og man 
kunne oplagt arbejde med ideen om uddannelsestilbud indenfor håndværk og 
design, som det blandt andet ses i Kolding. Man kunne også arbejde med 
efteruddannelse og videreuddannelse indenfor håndværksfagene. 

 

37.5    Haslev er kommunens hovedby, men Faxe har en stor samlende funktion for den 
østlige del af kommunen. 

https://www.faxekommune.dk/sites/default/files/bilag/faxe_kommunes_vision_2030.pdf
https://www.faxekommune.dk/sites/default/files/bilag/faxe_kommunes_vision_2030.pdf
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differentiere. Hovedbyen skal udvikles og fremmes, og kommunens 
øvrige byer kan supplere for at opnå 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. Men i 
lokalplanen for Haslev Midtby er der mulighed for boliger i stueetagen 
i den sydlige del af Jernbanegade. Disse bliver ikke butikker igen, da 
de økonomiske omkostninger vil være for store. 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: 

Hvad betyder det, at I vil styrke bymiljøet og butiksstrukturen i 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. Hvordan har man som kommune 
tænkt sig at involvere sig i udviklingen af bymidten og fremme en aktiv 
bymidte? 

37.4  

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: 

På hvilket grundlag har man truffet beslutning om muligheden for 
uddannelsesinstitutioner i Faxe? Hvordan har man fundet belæg for, 
at uddannelserne skal placeres her og ikke fastholdes i Haslev og hvis 
man ikke længere ser Haslev som en skoleby, hvad er så Haslevs 
identitet? 

37.5  

Afsnittet om byudvikling sluttes af med en oplistning af retningslinjerne 
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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: 

Hvad er argumenterne for at samme beskrivelse/ definition fremgår for 
både Hovedby og Områdeby, når man netop har valgt at 
differentiere dem? 

KONKRETE ÆNDRINGSFORSLAG 

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

1. Vær tro mod udpegningen af Haslev som hovedby og 
lad det fremgå tydeligt hvordan man ønsker at sikre 
byens fremtid som 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; 

i. Fortætning af stationsområdet på den nordlige 
side af banerne. 

ii. Fornyelse af stationsarealer på den nordlige 
side af banen (hvordan ser og oplever man 
Haslev fra toget?) 

iii. 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 
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E. At man skaber og fremmer et primært serviceudbud i 
Haslev 

2. Der skal være forskel på hovedbyen, områdebyen og 
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. 

 

Høringssvar nr. 38 
Modtaget den:  01-08-2021 
Indsendt af: Søren og Mette Mahler, Nørrebro 9, 4653 Karise 

 

Afsættet er lidt for statisk og ikke med et tilstrækkelig stærkt udviklings 
perspektiv, man så gerne flere ambitioner på faxe kommunes vegne.  

Det kunne være spændende med et større fokus på de ydre 
påvirkninger, krav og muligheder som Faxe kommune med fordel 
kunne tage afsæt i.  

At der ikke nødvendigvis skal tages afsæt i hvad vi har, men reelt i 
hvor vi vil hen og hvad det omkringliggende kunne tilbyde eller have 
behov for. 

Eks. hvis der ses på den kollektive trafik, så ligger Haslev og Karise først 
på linjen imod Køge, som er et vækstlokomotiv i regionen. 

Med velplacerede stationer i byerne, hvordan kan vi da tiltrække nye 
gode skatteborgere til disse byer? Hvad skal de enkelte byer kunne 
tilbyde? Væksten der ønskes skulle gerne bidrage positivt om det er 
virksomheder eller borgere. 

Der tales også om de store virksomheder, som har svært ved at 
rekruttere i nær området. Hvad skal der til for at understøtte disse 
virksomheder med en god og blandet bosætning i Faxe kommune. 

Tak for kommentarerne og de gode ideer, både til kommuneplanen generelt og til 
udviklingen af Karise. Kommentarerne er taget til efterretning.  
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Det er meget positivt, at se det stærke fokus på at trække det grønne 
ind i byerne. Brug naturtyper, karakterer mv., og forstærk disse, så eks. 
en sti ikke er afgrænset af to liguster hække, men er beliggende i et 
grønt strøg. Vi behøver ikke bo dør om dør og så tæt som muligt. 

Der bygges mange dobbelthuse i fortættede boligområder, det er 
ikke sikkert det kun er det der skal til. Specielt for Karise er der mange 
muligheder for at udvide det allerede gode stinet i byen og lige nu 
sker der flere ting i byen. Få koblet de sidste stier sammen, få udvidet 
og ledt stisystemet fra nord enden af byen og imod skolen udover det 
ny område der rummes i kommuneplanen ~ folk og børn kører den 
korteste vej. Hovedgaden er en udfordring, og derfor er stierne vigtige 
nu. 

Det er vigtigt allerede i kommuneplanen at få beskrevet  

 brede grønne kiler imellem eksisterende og nyt byggeri.  

 Tage stærke hensyn så både eksisterende og fremtidige 
boliger får gode ud- og indsigts muligheder.  

 Gode robuste og trafiksikre trafikløsninger, hvor pladsen 
udlægges fra starten, pladsen kommer ikke tilbage når først 
der ligger et hus eller andet.  

 Grønne områder til bassiner, biodiversitet og det nødvendige 
klimahensyn. 

Særlige obs. punkter  

i Karise er der sket en sammenblandingen af erhverv og boliger 
gennem tiden. Hvordan kan kerneområder fremadrettet udvikles til 
boliger og erhverv flyttes til et udpeget område i udkanten af byen 
med gode muligheder for til og frakørsel. Dette vil også flytte den 
tunge trafik ud af byen. 

Lige nu er der også en kile af erhverv imellem Permatopia og Karise, 
hvilket ikke er optimalt for nogle parter. Vejene skal stadig passeres 
osv. for at børn kan komme til skole, voksne til tog, handelmuligheder 
mv. 
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Der mangler udvikling af hal og rammer for fritidsaktiviteter. 

Børnehaven er meget gammel. 

Det skal være attraktivt i alle aldre at bosætte sig i Karise med de 
tilbud der skal til i en moderne udviklings by. 

Foreningerne i Karise har udviklet og fastholdt et stærkt foreningsliv, 
men er begrænset af rammerne. Samtidig kører man efter muligheder 
i andre byer, hvilket bare afvikler yderligere! Der er potentiale i Karise. 
Karise ligger først på linjen med min. 2 måske 3 afgange i timen imod 
Køge og Roskilde! maks. 5 min på cykel fra hele byen til stationen inkl. 
de nye udviklingsområder! Det er potentiale! 

Der bør også sættes fokus på stationsområdet i forhold til parkerings 
muligheder ~ cykel, bil også set i forhold til tryghed og samtidig styrke 
den kollektive trafik. 

Høringssvar nr. 39 
Modtaget den: 01-08-2021 
Indsendt af: Det konservative folkeparti 

 

Bemærkninger eller ændringsforslag til Kommuneplan 2021-2033 
fremsat af Det Konservative Folkeparti i Faxe Kommune: 

39.1 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. 

39.2 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. 

39.3 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 

39.1   Udpegning af nye erhvervsområder skal altid ligge i direkte tilknytning til 
eksisterende byzonearealer. Mens annullering af rammeområderne R-E3 og R-E4, 
giver mening i forhold til at reducere eventuelle gener, vil udlæg af nye arealer 
som erstatning bero på en nærmere dialog med Bolig- og Planstyrelsen. 
Omplacering af arealer kan vurderes, efterhånden som erhvervsområdet bliver 
udbygget og der bliver behov for at planlægge for yderligere arealer. 

Center for Plan & Miljø indstiller, at forslaget ikke giver anledning til ændringer. 
 
39.2    Se svar til høringssvar nr. 13 
 
39.3    Kommunerne kan ikke af egen drift udlægge områder til sommerhuse indenfor 

kysnærhedszonen.  
Vi holder os opdateret i forhold til om staten giver kommunerne mulighed for at 
planlægge for flere sommerhuse i kystnærhedszonen. 

 
39.4    Se svar til høringssvar nr. 12.1 
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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. 

39.4 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. 

39.5 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. 

39.6 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. 

39.5    I forslag til kommuneplan 2021 afsnit 2.3 – DETAILHANDEL, står at Faxe Kommune i 
den nye planperiode vil udarbejde en ny detailhandelsanalyse som et 
kommuneplantillæg.  

39.6    Etablering af nye cykelstier skal udlægges og prioriteres i kommunens 
trafikhandlingsplan. Den nuværende trafikhandlingsplan er gældende fra 2021-
2024 

 

Høringssvar nr. 40 
Modtaget den: 01-08-2021 
Indsendt af: Kiista Pauly, Hylleholtvej 27A, Faxe Ladeplads 

 

Trafik  

40.1 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.  

40.2 Forslag til manglende køreplaner: Bibliotekerne får busplaner på 
et USB stik, hvor brugerne gratis kan udprinte de buskøreplaner 

40.1    Bus- og togplaner kan ikke reguleres i kommuneplanen. Koordineringen af busser 
sker løbende med Movia. 

40.2   Dette kan kommuneplanen ikke regulere. 

40.3   Vedligeholdelse af veje og stier er ubetinget et driftsanliggende. Driften holder 
selv øje men følger også op på borgerhenvendelser. Hvordan der vedligeholdes 
kræver teknisk indsigt, hvorfor borgerinddragelse ikke vurderes hensigtsmæssig. 

40.4   Brødebæk vandmølle er ikke fredet. Det er til gengæld mølledæmningen 
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man har brug for. 

40.3 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 

40.4 Er Brødebæk Vandmølle fredet? Brødebæk vandmølle bør 
fredes og vedligeholdes, og Camp Adventure og Gisselfeld 
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.   

40.5 Haslev Håndværkerhøjskole er udpeget som del af kulturmiljøet i 
Skolegade. Derfor bør kommunen gå aktivt ind for genoprettelse 
af H.H. som studiested.  

40.6 Den for høje fosfor belastning i søerne. Det bør indarbejdes i 
spildevandsplan 2021. 

Vandmiljø 

40.7 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. 

40.8 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 

40.9 Undre mig over det udlagte område ved Hylleholtvej, Faxe 
Ladeplads til byggeformål. Er der ikke grænse for, hvor tæt man 

længere mod sydvest. Kommunen har ikke udpeget området som kulturmiljø, 
vandmøllen står som et enkelt element og ikke som en bebygget helhed, der er 
nem at aflæse. 

40.5   Dette kan kommuneplanen ikke regulere 

40.6   Statens vandområdeplaner sætter rammerne for hvor og hvordan fosfor skal 
nedbringes. Spildevandsplaner skal udarbejdes på baggrund af 
vandområdeplanerne, og der arbejdes derfor allerede med foranstaltninger til 
at nedbringe fosforniveauet i søer i henhold til statens krav. 

40.7   Lavbundsområder er udpeget med udgangspunkt i særlige jordbundsforhold. 
Grønt Danmarkskort er udarbejdet på baggrund af retningslinjerne fra 
Miljøstyrelsen samt anbefalinger fra det lokale naturråd, som blandt andet 
bestod af lokale landsbrugs- og naturforeninger. 

40.8   Renseanlægget i Faxe Ladeplads administreres af Faxe Forsyning. Mens historien 
om spildevandsrensning gennem tiden kan være lærerig, giver det ikke 
anledning til at udpege renseanlægget som kulturmiljø. 

40.9   Området ved Hylleholtvej er udpeget som perspektivareal. Det vil sige et 
område, hvor kommunen på sigt kunne finde på at byudvikle. En sådan 
udvikling vil kræve en lokalplan, og heri vil der blive taget stilling til 
skovbyggelinjen og om lokalplanen giver anledning til en indskrænkning af 
skovbyggelinjen. 

40.10  Det har været en vision for kommuneplan 2021-2033, at fjerne så mange fagord 
og lovhenvisninger som muligt. Dog er der fortsat nogle henvisninger, som er 
bibeholdt af hensyn til forståelsen og for at sikre, at de lovpligtige afsnit er 
identificerbare af hensyn til statens tilsynspligt. 

40.11  Det har været et bevidst valg at lade ”vi” i kommuneplanen afspejle kommunen 
og politikkerne. Det skyldes, at kommuneplanen er en værktøj for at sikre at vi 
arbejder imod et fælles mål. Dette sker gennem politikernes proces i forhold til at 
sætte planlægning i gang og godkende de endelige planer og 
administrationens udarbejdelse af disse planer.  
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må bygge til Skov? 

40.10 Kommuneplansforslaget er fyldt med reglementer, som 
eksperter 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. 

40.11 Det er vigtigt 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.  
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Dialog med Bolig- og planstyrelsen  

Udviklingsområder og overlap med natur- og landskabsinteresser 
I bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for udviklingsområder i 
kyst-nærhedszonen (bekendtgørelse nr. 968 af 18. september 2019), er 
der i alt udpeget 5 udviklingsområder i Faxe Kommune. 
Udviklingsområderne kan imidlertid ikke træde i kraft i 
kommuneplanen før en række betingelser er opfyldt. Der må ikke 
være overlap mellem udviklingsområder og  

 Grønt Danmarkskort  
 Bevaringsværdigt landskab  
 Større sammenhængende landskaber. 

Center for Plan & Miljø har efter dialog med Bolig- og Planstyrelsen ændret lagene 
udviklingsområder, Grønt Danmarkskort, bevaringsværdigt landskab og større 
sammenhængende landskab, så der ikke forekommer overlap. 

Faxe Ladeplads: Grønt Danmarkskort er indskrænket på et mindre areal for at 
tilgodese udviklingsområdet. 
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Leestrup: Udviklingsområdet er indskrænket ganske lidt mod vest for at tilgodese den 
eksisterende ledelinje, mens korridoren er indskrænket fra vejen over 
udviklingsområdet og ned til skoven. 
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Vindbyholt: Grønt Danmarkskort – Den økologiske forbindelse er indskrænket indtil 2 
meter på hver side af Orup Bæk. Udviklingsområdet er tilpasset hertil 

 

 

 

 

 

 



54 

Landskaber og udviklingsområderne Leestrup, Orup, Vindbyholt, Roholte og St. Elmue: 
Landskabsudpegningerne er fjernet for den del der er udviklingsområder, da alle 
områder er bebyggede miljøer hvor ændringer umiddelbart ikke vil have en 
landskabelig påvirking. 
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Landskaber og Faxe Ladeplads: Grænsen for Bevaringsværdigt landskab har været 
trukket ved Hestehavevej. Denne grænse flyttes mellem 80-170 meter længere ind 
mod skoven. Dette svarer til en reduktion på 4,4 ha. 

 

Rammeområder og Baltic Pipe 
For kommuneplanrammerne Å-BE13, Å-BE25 og Å-S2 gælder, at disse 
rammeområder delvist er berørt af arealreservationen for Baltic Pipe, 
for så vidt angår 250 meter og 200 meter zonerne på begge sider af 
den planlagte linjeføring. 

 
Der bør for alle tre rammeområder tilføjes en bemærkning under 
rammede-len evt. ”notatfeltet” med henvisning til § 11, stk. 3, og § 12, 
stk. 3, i bekendtgørelse nr. 968 af 18. september 2019. 

Center for Plan & Miljø indsætter efter dialog med Bolig- og Planstyrelsen følgende i 
notatfeltet i rammerne Å-BE13, Å-BE25 og Å-S2: 

”Inden for den del af rammeområdet, der er omfattet af projektet vedr. Bal-tic Pibe, 
skal det sikres, at udvikling af området er forenelig med realiseringen af 
landsplanlægningen for Baltic Pipe, jf. bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019 om 
landsplandirektiv for gastransmissionsledning med tilhørende tekniske anlæg, jf. § 11, 
stk. 3, i bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for udviklingsområder i 
kystnærhedszonen (bek. nr. 968 af 18. september 2019).” 
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Risikovirksomheder 
I Faxe Kommunes forslag til Kommuneplan 2021 er det i retningslinjer 
for risikovirksomheder fastsat, at ”Indenfor 500 meter fra 
risikovirksomheder, må der som udgangspunkt ikke etableres ny følsom 
arealanvendelse, som for eksempel boliger, institutioner, forretninger, 
hoteller eller steder hvor der opholder sig mange mennesker.” og at 
”Hensynet til risikoen for større uheld skal inddrages i planlægningen 
forud for fastlæggelse af bestemmelser for arealanvendelsen i 
kommune- og lokalplaner, hvis arealerne ligger indenfor 500 m fra en 
risikovirksomhed.” 
Bolig- og Planstyrelsen skal bemærke, at idet det i bek. nr. 371 af 
21/04/2016 er fastsat, at hensynet til risikoen for større uheld skal 
inddrages ved planlægning for arealer, der ligger nærmere end 500 
meter eller inden for en større passende sikkerhedsafstand fra en 
risikovirksomhed, da skal dette fremgå af kommuneplanforslagets 
retningslinjer og redegørelse. 

Center for Plan & Miljø indsætter efter dialog med Bolig- og Planstyrelsen retningslinje 
31 side 26 til: Indenfor 500 meter eller inden for en større passende sikkerhedsafstand fra 
risikovirksomheder, må der som udgangspunkt ikke etableres ny følsom 
arealanvendelse, som for eksempel boliger, institutioner, forretninger, hoteller eller 
steder hvor der opholder sig mange mennesker. 
 
Center for Plan & Miljø indsætter efter dialog med Bolig- og Planstyrelsen retningslinje 
32 side 26 til: Hensynet til risikoen for større uheld skal inddrages i planlægningen forud 
for fastlæggelse af bestemmelser for arealanvendelsen i kommune- og lokalplaner, 
hvis arealerne ligger indenfor 500 m eller inden for en større passende 
sikkerhedsafstand fra en risikovirksomhed.” 

Områder til produktionsvirksomheder 
Bolig- og Planstyrelsen bemærker at der i afsnittet 2.4 for 
erhvervsområder, under produktionsvirksomheder er beskrevet at der 
udlægges konsekvens-områder. Det fremgår ikke, at eksisterende 
produktionsvirksomheder uden for de udlagte konsekvensområder 
også skal beskyttes mod udlæg og opførelse af miljøfølsom 
anvendelse, som kan begrænse eksisterende 
produktionsvirksomheders drift- og udviklingsmuligheder.  

 
Retningslinje nr. 1. for støj (s. 120) er delvis dækkende som en generel 
retningslinje jævnfør §15a, dog er der ikke fundet en tilsvarende 
generel retningslinje for lugt-, støv- og anden luftforurening jævnfør 
planlovens §15b. 

 

 

 

 

Kommunen tilføjer en retningslinje på side 26: Ved planlægning for miljø-følsom 
anvendelse må drifts- og udviklingsmuligheder for omkringliggende 
produktionsvirksomhederne ikke forringes, og der skal om nødvendigt stilles krav om 
etablering af afværgeforanstaltninger for sikring af dette. 
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Vurdering af Natura 2000-områder og særligt beskyttede arter (Bilag 
IV-arter) 

Miljøstyrelsen kan hverken i kommuneplanens redegørelse eller 
miljøvurderingen finde en vurdering af planens påvirkning på 
internationale natur-beskyttelsesområder og bilag IV-arter, og har 
derfor vanskeligt ved at vurdere, om hensynet er varetaget.  

 
Miljøstyrelsen vurderer, at Faxe Kommuneplan 2021 ikke understøtter 
de nationale interesser for Natur og miljø, da der ikke foreligger en 
vurdering af planens påvirkning på internationale 
naturbeskyttelsesområder og internationalt beskyttede arter. 

Der er indarbejdet et afsnit i miljøvurderingen, der tager stilling til påvirkningen af 
Natura 2000-omrpder og Bilag IV-arter. 
Der indsættes desuden to afsnit i kommuneplanen i kapitel 8 ”NATUR”. Det ene vil 
omhandle Natura 2000-områder og det andet bilag IV-arter. Afsnittene sættes ind, 
hvor de to emner behandles. 
 
Natura 2000-områder i planlægningen: 
Når der laves nye planer, som for eksempel en kommuneplan, skal det altid vurderes, 
om planen kan påvirke Natura 2000-områderne. Vores kommuneplan sætter de 
overordnede rammer for kommunens udvikling de kommende 12 år. Den skal sikre 
fysiske muligheder for en bæredygtig udvikling og også sikre balance mellem 
benyttelse og beskyttelse af arealerne i vores kommune. Kommuneplanen på det 
overordnede planlægningsniveau vurderes ikke at påvirke de internationale 
naturområder, og beskyttelseshensynet for disse vil blive varetaget i den videre 
planlægning.  
 
Særligt beskyttede arter og planlægning: 
Når der laves nye planer, som for eksempel en kommuneplan, skal det altid vurderes, 
om planen kan påvirke de særligt beskyttede bilag IV arter. Vores kommuneplan 
sætter de overordnede rammer for kommunens udvikling de kommende 12 år. Den 
skal sikre fysiske muligheder for en bæredygtig udvikling og også sikre balance mellem 
benyttelse og beskyttelse af arealerne i vores kommune.  Kommuneplanen på det 
overordnede planlægningsniveau vurderes ikke at påvirke bilag IV arter, og 
beskyttelseshensynet for disse vil blive varetaget i den videre planlægning. 
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 Center for Plan & Miljø har rettelser til teksten og præciseringer med betydning for forståelsen af kommuneplanen. Der er tale om følgende rettelser 

Den sammenfattende redegørelse (fra miljøvurderingen) er føjet til det indledende kapitel. Der er foretaget følgende ændringer i forbindelse med høringen, 
som er relevant i forhold til miljøvurderingen. 

 Et skovrejsningsområde, der blev udlagt med forslag til kommuneplan 2021-2033 er trukket tilbage igen. Området er herefter neutralt i forhold til skov. 

 Der udlægges et nyt perspektivareal langs Ny Ulsevej ved Haslev – se mere herom i høringssvar nr. 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

Ramme for Jomfruens Egede aktivitetspark er tilføjet på baggrund af planprocessen for kommuneplantillæg Å-R7. Lokalplan for Jomfruens Egede 
Aktivietetspark forventes endeligt vedtaget på Byrådsmødet den 14. oktober 2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

Ramme for Vindbyholt landsby er udvidet som følge af planprocessen for udvidelse af botilbuddet Marjatta. Lokalplan og kommuneplantillæg er vedtaget på 
Byrådsmødet den 1. september 2021 og trådt i kraft den 15. september 2021. 

 

Center for Plan & Miljø indstiller, at der tilføjes befæstelsesareal i generelle rammer for klimatilpasning: 
Stilles krav til omfanget af arealer, der må være befæstede, herunder krav om permeabel belægninger. Generelt vil der gælde følgende maksimale 
befæstelsesgrader inkl. tagflader:  

 Boligområder (åben-lav og tæt-lav) 40 %.  
 Boligområder (etageboliger) 50%.  
 Centerområder og havn 80%.  
 Erhvervsområder 60%.  
 Landsbyer 30%. 

For rammeområdet K-C1, som er centerområde i Karise, har et kommuneplantillæg fra 2008 har udlagt et mindre område (det gamle plejehjem matr.nr 9dæ, 
Karise by) med en bebyggelsesprocent på 75% og et maksimalt antal etager på 3,5.  
Dette er ved en fejl ikke indarbejdet i kommuneplan 2009, 2013 eller i forslag til kommuneplan 2021-2033.  

Center for Plan & Miljø indstiller, at rammeområdet opdateres med den nye kommuneplan 2021-2033. For matr. nr. 9dæ Karise By, Karise tilføjes: 
Bebyg%: 75.  
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Maks antal etager: 3½  

Ejendommen huser i dag Karise Efterskole. 

I kapitlet indledning, har kapitlet fejlagtigt været omtalt hovedstruktur. Dette ændres til indledning. 

Der er indarbejdet flere krydshenvisninger afsnit imellem og fra tekst til kort. 

Lokalplan for dæmningerne ved Faxe Kalkbrud (100-27), har fejlagtigt ikke være omfattet af en lokalplanramme sinde kommuneplanrevisionen i 2009.  

Center for Plan & Miljø indstiller derfor, at der udarbejdes en lokalplanramme, som indeholder samme bestemmelser som lokalplanen. 
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For at sikre tilstrækkelige fri- og opholdsarealer ved udstykning til tæt lav boliger, indstiller Center for Plan & Miljø, at følgende bestemmelse i generelle rammer 
for tæt lav boligbebyggelse på side 127 ændres: 

 Min. Grundstørrelse 250 m² pr. bolig 
Ændres til: 

 Min. Grundstørrelse 250 m² pr. bolig. Inklusiv andel i fællesarealer. Vej, stier og parkering kan ikke medregnes i fællesarealerne. 
 

Center for Plan & Miljø indstiller, at retningslinje 3 på side 53, afsnit 4.3 Turist- og oplevelsescentre tilrettes.  
 
Andres fra : 
Nye bygninger skal opføres i tilknytning til eksisterende bebyggelse og skal tilpasses de eksisterende bygningers arkitektur og dimensioner.  

Ændres til: 
Nye bygninger skal som hovedregel opføres i tilknytning til eksisterende bebyggelse og skal tilpasses de eksisterende bygningers arkitektur og dimensioner. 

I en række specifikke rammer for landsbyer, fremgår det ikke hvor meget af en ejendom der må bebygges, hvor høje bygninger må være eller hvor mange 
etager der må bygges. For at de samme bestemmelser fremgår af alle landsbyrammer indstiller Center for Plan & Miljø, at maksimal bebyggelsesprocent, 
bygningshøjde og antal etager for følgende rammer: Tilføjet tekst fremgår med fed skrift. 

 Å-BE11 – Nielstrup (side 221): bebyggelsesprocent: 30 for den enkelte ejendom 

 Å-BE15 - St. Spjellerup (side 222): bebyggelsesprocent: 30 for den enkelte ejendom, Maks bygningshøjde: 8,5, Maks antal etager: 1,5 

 Å-BE16 - St. Torøje (side 223): 30 for den enkelte ejendom, Maks bygningshøjde: 8,5 

 Å-BE20 Vester Egede (side 224): Maks bygningshøjde: 8,5 


