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Hvidbog  
 
Lokalplan nr. 500-91 og kommuneplantillæg nr. 37 har været i offentlig høring i perioden 19.10.2020 til den 20.12.2020. Center for Plan & Miljø har 
modtaget i alt 2 tilkendegivelser i høringsperioden, og 1 efter endt høringsperiode. Denne hvidbog indeholder alle høringssvarene. Center for Plan og 
Miljø har redigeret i høringssvarenes layout, men ingen budskaber er fjernet eller ændret.  
 
Modtaget / 
Indsendt af: 

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

 
Dato 03.11.2020 
 
Banedanmark 
Infrastruktur og 
Arealforvaltning 
Vasbygade 10 
2450 København S 
 

 
I forbindelse med det tilsendte lokalplanforslag vil Banedanmark gøre 
opmærksom på, at vi skal høres når der foreligger nærmere planer og 
målfaste tegninger for delområde tre ud mod banen. 
 
Ifølge Jernbanelovens § 24 må der ikke graves eller anbringes materialer 
i en sådan nærhed af banen at det kan være til fare for jernbane-
sikkerheden, og det kan derfor kræve en geoteknisk risikovurdering og 
en tilladelse fra Banedanmark at udføre planen.  
 
Derudover skal I være opmærksom på den tinglyste eldriftsservitut og 
de indskrænkninger den giver i forhold til beplantning med mere i 
nærheden af jernbanens spændingsførende dele. 
 
Oplysninger om placering af spor og spændingsførende dele kan fås 
ved at henvende sig til vores afdeling for Teknisk Dokumentation på 
tekdok@bane.dk 

 
Dette høringssvar er videresendt til ejer/udstykker, 
til orientering og til videre koordinering med 
Banedanmark, når der ligger en endelig vedtaget 
lokalplan og detailtegninger for delområde 3. 
 
Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i 
lokalplan 500-91og kommuneplantillæg nr. 37. 
 
 
 

 
Dato 11.12.2020 
 
Grundejerforeningen 
Hanegal 
v/formand  
Hans Jensen 
 
 

 
Grundejerforeningen Hanegal har som ejere af fredskoven Lysholm Skov, 
som nærmeste nabo og placeret i landzone en række bemærkninger til 
den nye lokalplan. 
 
I alle de indledende bemærkninger i lokalplanforslaget er naboforhold til 
Hanegal-området og Lysholm Skov ikke nævnt, hvilket vi finder 
mangelfuldt. (1) 
 
Hanegal bebyggelsen blev i sin tid udviklet af Haslev Kommune for at 

 
1) Hanegal burde have været nævnt i den 
indledende tekst, og teksten side 8 i lokalplan 500-
91 foreslås rettet til: ”Nord for lokalplanområdet 
ligger 2 nyere boligområder omkring boligvejene 
Kaare Klints Vej og Arne Jacobsen Vej, samt 
Hanegal der er et boligområde på jordbrugs-
parceller med mulighed for ikke erhvervsmæssigt 
dyrehold.” 
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fremme bosætning i yderkanten af byen som et landzoneområde med 
mulighed for ikke erhvervsmæssigt dyrehold. Ligeledes med mulighed for 
opsætning af 2 stk. 15 meter høje vindmøller længst mod syd - ud mod 
den nye lokalplans område. 
 
Vores bemærkninger skal ses i lyset af, at vi ønsker de bedste forhold til 
vores fremtidige naboer. 
 
Afgrænsning Hanegal Delområde III (2) 
Grundejerforeningen Hanegal finder det meget vigtigt at sikre, at den 
grønne kile ("rekreative grønne forløb" på matrikel 9.e umiddelbart syd for 
Hanegal) bliver et min. 50 meter bredt grønt og  ubebygget område. 
 
Dette for at sikre afstand mellem landzone og byzone. Ligeledes skal det 
forhindre gener fra vindmøller samt fra lugt, støj fra dyrehold. Desuden 
skal der i forbindelse med nytår holdes en afstand på 100 meter til 
dyrehold og udegående dyr ved affyring af fyrværkeri. 
 
Vi finder det naturligt at det fremgår at området beplantes med buske 
og træer - for at sikre mod støjgener fra Hanegal området og omvendt.  
 
Skovbeklædt vold Delområde III  
Grundejerforeningen Hanegal ser positivt på, at den grønne kile lang 
Troelstrup Bæk fortsætter mod syd langs banen. Vi støtter op om, at 
området bliver beplantet med blandet løv- og nåletræer som et 
støjværn mod banen. Samtidig kunne det optræde som en 
sammenhængende grøn naturkorridor til dyre- og plantelivet i  
Lysholm Skov til gavn for dyrelivet i hele området. Området kunne evt. 
beskyttes som fredsskov. 
 
Stiforløb og vejforløb - Delområde III og Lysholm skov (3) 
Vi ser som grundejere og ejere af Lysholm skov med stor undren, at 
områder uden for lokalplanens område og ejet af os fremgår af 
lokalplanen (s.7 - samt kortbilag 2b) med tegning af stiforløb  
langs nordsiden af Troelstrup bæk og tanker om stiforløb op langs vores 
Lysholm Skov mod Islandsgade. 
 
Vi vil på det kraftigste protestere mod at den nye lokalplan 500-91 
omhandler og inddrager matrikler ejet af os. Vi er ikke hverken blevet 

(2) Lokalplan 500-91 udlægger et grønt forløb syd 
for Hanegal, hvor der ikke planlægges for boliger. 
Bredden på det grønne forløb er varierende, og 
det vil på sigt blive den nye grundejerforenings 
ansvar at stå for drift og vedligehold af arealet. I 
det grønne forløb vil der både skulle tages hensyn 
til oversigtsforhold langs stier og at der skal være 
adgang til Troelstrup Bæk, så dette areal vil ikke 
blive tæt beplantet.  
 
Hanegal er omfattet af lokalplan 500-39, som giver 
mulighed for at opstille 2 mindre vindmøller på 
Hanegals område. Ved en eventuel ansøgning om 
opstilling af vindmøller, vil det være den nærmeste 
bebyggelse der skal ligges til grund for en 
vurdering af fx støj og møllehøjde. Lokalplan 500-91 
udlægger ikke arealer til boliger i umiddelbar 
nærhed af Hanegal og vil derfor ikke begrænse 
mulighederne for vindmøller og dyrehold på 
Hanegals område.  
 
Med endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 
37 er det muligt at planlægge for boliger i området 
syd for det grønne forløb, som en videre 
byudvikling af Skovholmslundområdet. I forbindelse 
med lokalplanlægning af dette areal, er det 
relevant at tage stilling til afstanden mellem 
Hanegal og ny bebyggelse.  
 
(3) Lokalplan 500-91 planlægger ikke for arealer 
på Hanegals område, men det er ikke tydeligt nok 
i tekst og kortbilag. For at undgå misforståelser 
foreslås teksten side 11 og 19 i lokalplan 500-91 
rettet til: 
 
Side 11 - ”Der udlægges arealer til udvidelse af 
stamvej, nye fordelingsveje og boligveje, 
samt areal til hovedstiforbindelse D-D, der på sigt 
kan kobles på det eksisterende stinet mod Haslev 
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orienteret eller inddraget i sådanne forslag. Et stiforløb gennem Hanegal 
Skovs område vil kræve at arealet eksproprieres.  
 
Stiforløbet langs Troelstrup bæk kan med rette flyttes ind i lokalplan-
området og gå syd for bækken.  
 
Ligeledes vil vi protestere mod alle tanker om vejforbindelse over 
Troelstrup bæk og op langs Lysholm Skov mod Islandsgade. Det vil 
ødelægge et helt unikt naturområde som Grundejerforeningen  
Hanegal har påtaget sig at etablere til glæde og gavn for byen og dens 
beboere. 
 
Fredet jorddige - Delområde III (4) 
Vi har med bekymring set, at jorddiger i området tidligere er blevet 
fjernet under byggeri og delvist genetableret senere. Man kunne 
overveje, om ikke det beskyttede jorddige naturligt burde knyttes til 
fællesarealerne. 
 

midtby.” 
 
Side 19: ”Med udvidelsen af jernbanebroen på 
Teestrupvej i 2014 anses den gamle vejreservation 
til forlængelse af Sønder Teestrupvej ikke længere 
aktuel som vej, men dens placering er attraktiv for 
en fremtidig hovedstiforbindelse, og fastholdes 
udlægges derfor til dette formål indenfor denne 
lokalplans område.” 
 
Derudover rettes kortbilag 4A og 4B, så stier over 
Hanegals område vises med stiplede linjer og ikke 
fuldt optrukne linjer.  
 
Lokalplan 500-91 aflyser ikke vejreservationen i 
Hanegals område, men da den ikke længere er 
aktuel, vil Faxe Kommune meget gerne gå i videre 
dialog med grundejerforeningen i Hanegal om 
stiforløb i samme tracé.  
 
(4) De eksisterende jorddiger i lokalplanområdet 
ligger i skellet mellem lokalplanområdet og 
naboens mark mod vest. En del af jorddigerne 
kommer fremadrettet til at ligge som matrikelskel 
langs med boliger, og en del kommer til at ligge 
som matrikelskel langs de grønne områder.  
Jorddigerne beskyttes af lokalplanens § 10.10 og 
§10.20, men for at sikre kendskab til dem, kan der 
være behov for at informere om jorddigerne i 
forbindelse med salg af grunde, så købere gøres 
opmærksom på dem.  
 
Ejer/udstykker opfordres til at sørge for at det 
indgår i salgsmaterialet af de pågældende 
grunde. 
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Dato 10.01.2021 
 
Beboerne på  
Arne Jacobsens Vej 1, 
3, 5 og 7 
 
4690 Haslev 

 
 

 
Vi ser os nødsagede til at kontakte jer på baggrund af 
kommuneplantillæg nr. 37 og lokalplan 500-91.  
 
(5) Forslaget om udvidelse af Skovholmslundvej har været nemlig været 
et hårdt slag for mange af beboerne på Arne Jacobsens vej, og for os 
selv ikke mindst. Det er uden tvivl noget som forringer værdien af vores 
ejendomme kraftigt og vi føler os ført bag lyset idet flere af os vil have 
handlet anderledes hvis vi havde vidst at det vil ske.  
 
Vi vil anmode om at kommunen ser på vores forslag, som findes i dette 
brev. Vores forslag går først og fremmest på en alternativ mulighed for 
indkørsel til nyudstykningerne.  
 
I det vedhæftede forslag føres Arne Jacobsens Vej mod vest og ender 
ud ved siden af huset på Teestrupvej. Samtidig med at dette vil bevare 
en rolig vej, vil dette lette trafikken en del. Aller mest oplagt vil det være 
at se bort fra at bruge Skovholmslundvej da planen går ud over mange 
beboere, - det være sig også Kaare Klints Vej og Viften. Vores forslag er 
som førnævnt tegnet på det vedhæftede materiale. Det vil gå ud over 
langt færre og bidrage til en langt mere jævn trafik.  
 

 

 
(5) Beslutningen om at lade Skovholmslundvej 
være adgangsvej til det samlede område og 
udvide den til at kunne fungere som adgangsvej, 
blev truffet med lokalplan 500-82 fra 2016 og inden 
udstykningen af Arne Jacobsens Vej.   
 
Lokalplan 500-91 indeholder ikke et forslag til en 
yderligere udvidelse af Skovholmslundvej, men et 
forslag om at lave enkeltrettede fællesstier (cykel- 
og gangsti) på hver side af Skovholmslundsvej i 
stedet for dobbeltrettede fællesstier på den 
vestlige side, som blev besluttet i lokalplan 500-82.  
 
Der har både i idéfasen og i høringsfasen været 
forslag om at lave flere vejadgange til området, 
med det formål at fordele trafikken – vi tolker det 
som en bekymring om hvor meget trafik der på sigt 
vil komme til at være på stamvejen Skovholms-
lundvej. 
 
Der er udarbejdet en trafikanalyse af Viatrafik, som 
vurderer at krydset Skovholmslundvej/Teestrupvej 
ved fuld udbygning af området kan håndtere 
trafikken til og fra området, dog med en 
ombygning af den dobbeltrettede cykelsti langs 
Teestrupvej, så de bløde trafikanter er bedre 
beskyttet. (Trafikanalyse og høringssvar fra idéfasen 
kan ses som bilag til sag nr. 121 på Plan & 
Kulturudvalgets møde 22. september 2020) 
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-
kulturudvalget-22-09-2020  
 
Spørgsmålet om hvorvidt der skal være flere 
vejadgange til området, er derfor en afvejning af 
om man ønsker at sprede trafikken på flere veje, 
eller samle trafikken på kun en adgangsvej – 
uanset løsning skal al trafik fortsat ad Teestrupvej. 
Ud fra et trafikmæssigt hensyn vurderer Faxe  

https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-22-09-2020
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-22-09-2020
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(6) Derudover vil vi også berøre forslaget om at rykke el-skabene der på 
nuværende tidspunkt står ved hjørnet af Kaare Klints Vej. Ud fra 
forslaget kan vi se at disse er planlagt til at blive rykket ned til åen. Det vil 
vi kraftigt appellere til jer om at undgå, da de larmer og er til gene for 
den ellers flotte udsigt alle har. Vi har igen vedhæftet materiale der viser 
en anden mulighed, der vil være bedre for alle.  
 

 
 
 
 

 
Kommune at det vil være mest optimalt, at have 
en samlet adgangsvej til Skovholmslundområdet 
fra Teestrupvej, hvortil fordelingsveje til de enkelte 
boligområder tilkobles. 
 
(6) Der har længe været et stort ønske at flytte 
elskabene fra deres nuværende placering, fordi 
de spærrer for oversigten. I idefasen var der et 
ønske fra grundejerforeningen på Kaare Klints Vej 
om at flytte dem til arealet ved Troelstrup Bæk, 
ved siden af den eksisterende pumpestation.  
 
Denne placering har den fordel, at man kan samle 
teknikskabene, så de ikke står spredt i området. 
Samtidig vil de være lette at tilgå, både i forhold til 
tilslutning af nye kabler og ledninger, samt i forhold 
til almindelig drift og servicering, hvor de er lette at 
komme til direkte fra stamvejen.  
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(7) Hvis udbygningen af Skovholmslundvej bliver en realitet, vil vi kræve 
kompensation for den mistede værdi af ejendommene. Vi håber dog 
stadig på at der i stedet kommer en åbning mod vest, ud til Teestrupvej 
som ses i det vedhæftede (kort vist under nr. 5). Her håber vi på at der 
kan blive asfalteret med støjsvag asfalt og at der kan laves helleanlæg i 
stedet for al det støj som trafik gennem bump medfører. Vi frygter også 
at der bliver sat lygtepæle op så vi får det uflatterende lys ind i stuerne.  
 
Vi er knuste over planen og anmoder indtrængende om at I vil give jer 
tid til at overveje andre muligheder. Vi mener absolut at der findes langt 
bedre alternativer, der ikke går ud over så mange mennesker.  
 
Vi har en reel bekymring for at hele området med natur og dyreliv vil 
blive ødelagt pga. alle de udstykninger. Der er blandt andet flagermus 
der flyver rundt ude på marken mod syd. Dette er en truet dyreart og 
derfor skal dette undersøges grundigt. Vi kan læse os til at kommunen 
mener at en miljøkontrol ikke er nødvendig. Men det er den uden tvivl!  
 
Vi føler os virkelig ført bag lyset og mener på det kraftigste at 
udbygningen af Skovholmslundvejen ødelægger alt hvad Arne 
Jacobsens Vej ellers stod for. Kig endelig på vores forslag.  
 
Vi er MANGE der mener at dette er den bedste løsning for ALLE. 
 
 
 
 
 

 
(7) Hævede flader er generelt mere optimale end 
helleanlæg i forhold til at sænke hastigheden og 
skabe opmærksomhed hvor bløde trafikanter skal 
krydse stamvejen. Det er denne afvejning der 
ligger til grund for valget af hævede flader som fx 
også er etableret på Arne Jacobsens Vej.  
 
Trafikstøj kan være til gene for omgivelserne. Ved 
hastigheder over 50 km/t er det primært støj fra 
mødet mellem dæk og vejbane man hører, mens 
det ved hastigheder under 50 km/t primært er 
motorstøjen man hører. Det vil derfor ikke have 
nogen væsentlig effekt at lægge støjsvag asfalt 
på Skovholmslundvej, hvor hastighedsbegræns-
ningen vil være 50 km/t. 
 
Der vil komme vejbelysning langs Skovholmslundvej 
jf. vejreglernes anbefaling.  
 
(8) Der er udført en screening for at undersøge om 
der er behov for en miljøvurdering. I screeningen er 
det blandt andet vurderet, at da området på 
nuværende tidspunkt primært anvendes til 
landbrug med monokulturer, så vil den fremtidige 
anvendelse til boligområde med en stor andel af 
grønne områder, skabe nye levevilkår for en række 
dyre- og plantearter. 
 
Flagermus lever typisk i gamle træer, og da al ny 
bebyggelse i lokalplanområdet sker på bar mark, 
vurderes lokalplanen ikke at reducere eller fjerne 
levesteder for flagermus. 
 
På baggrund af screening er det vurderet at 
kommuneplantillæg nr. 37 og lokalplan 500-91 ikke 
har væsentlig indflydelse på miljøet, hverken på 
enkelt parametre eller som samlet helhed. 
Planerne vurderes derfor ikke at være omfattet af 
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krav om miljøvurdering. 
 
 
Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i 
lokalplan 500-91og kommuneplantillæg nr. 37. 
 
 
 
 
 
 

 
Tekniske rettelser 

 
Center for Plan & Miljø har rettelser til teksten og præciseringer med 
betydning for forståelsen af lokalplan 500-91. Der er tekniske rettelser på 
side 5, 16, 18, 21, 25, 27, 29, 30, 31 og 32, samt rettelser på kortbilag 1, 
2A, 2B, 3, 4A og 4B. Se vedlagte rettelsesblad på sagen. 
 
Center for Plan & Miljø har rettelser til teksten og præciseringer med 
betydning for forståelsen af kommuneplantillæg nr. 37. Der er tekniske 
rettelser på side 4, 5 og 6. Se vedlagte rettelsesblad på sagen. 
 

 

 


