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Lov om pLanLægning
Lov om planlægning (LBK nr. 1157 af 1. september 2020) samler alle reglerne om 
fysisk planlægning. 

Zoneinddeling
Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhuszoner og landzoner. Egentlig byudvikling 
kan kun finde sted i byzoner. Bebyggelse i områder, der er udlagt til sommerhusom-
råder, må som udgangspunkt kun anvendes i sommerhalvåret og i kortere perioder 
om vinteren. Landzone kan fortrinsvist anvendes til jordbrug, fiskeri og skovbrug. 
Overførsel af areal fra landzone til byzone eller sommerhusområder kan kun ske 
ved lokalplan.

Kommuneplan
Kommuneplanen er en plan for hele kommunens udvikling. Planen er desuden en 
oversigt over, hvor der fremover skal være boliger, erhverv, grønne områder, veje 
osv. I kommuneplanens rammedel fastlægges det overordnede indhold for lokalpla-
nerne. Byrådet skal arbejde for, at kommuneplanen gennemføres. 

I nogle tilfælde skal offentligheden inddrages, før der udarbejdes forslag til kom-
muneplantillæg. I disse tilfælde indkaldes idéer og kommentarer til planlægningen i 
mindst 2 uger.  Et planforslag skal fremlægges i offentlig høring, inden det kan vedta-
ges endeligt. I denne periode kan enhver indsende kommentarer eller indsigelser til 
indholdet af planforslaget. 
Vedtagne kommuneplaner og kommuneplantillæg indberettes til plandata.dk
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offentLighedsperiode
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 37 er offentliggjort den 19.10.2020.
Planen er i høring i perioden fra den 19.10.2020 til den 14.12.2020

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

Eller pr. brev til:

Faxe Kommune
Center for Plan & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Klagevejledning
Byrådets vedtagelse af planforslag til offentlig høring kan ikke påklages til Planklage-
nævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse kan 
retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljø-
vurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 37 og lokalplanforslag nr. 500-91, jf. 
lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).           
Den nærmere begrundelse fremgår af planforslagene.

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf. lov om mil-
jøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 
af 25. juni 2020) § 48. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte 
retlige spørgsmål.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenæv-
net senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes 
klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen. Du skal klage via Klageporta-
len, ved at logge på med din NEM-ID på kpo.naevneneshus.dk

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Faxe Kommune i Klageportalen. Når 
du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som orga-
nisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret 
med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om kla-
geportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at bliver fritaget 
for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kom-
mune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer 
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Se betingelserne for at 
blive fritaget på https://naevneneshus.dk/

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgs-
mål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være 
anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.
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KommunepLantiLLæg nr. 37
Baggrund og formål

Kommuneplantillæg nr. 37 er udarbejdet parallelt med lokalplan 500-91 for 
et nyt boligområde ved Skovholmslund i den sydvestlige del af Haslev. 

Byrådet ønsker at udvikle attraktive boligområder, der giver mulighed for 
en bred vifte af forskellige boformer. På initiativ af ejer, er der udarbejdet et 
forslag til lokalplan for en del af dette område, med det formål at udvikle det 
til boligområde i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse med tilhørende veje, 
stier og fælles grønne områder.

Området er i Kommuneplan 2013 udlagt til fremtidig byvækst, men er ikke 
omfattet af kommuneplanens rammer. For at kunne byudvikle området, 
kræver det derfor, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, som fastlægger 
rammer for området og en lokalplan der fastsætter bestemmelser for hvor-
dan der må bygges. 

Formålet med kommuneplantillæg nr. 37 er at fastlægge et nyt rammeom-
råde til boliger. Kommuneplantillæg nr. 37 sendes i offentlig høring i 8 uger, 
samtidig med forslag til lokalplan 500-91.

redegørelse om Behov for nye Boligudlæg

Ser man på de seneste års udvikling, er der sket en øget tilflytning til Faxe 
Kommune. Byggemodnede grunde sælges hurtigt, og der er pt, kun ganske få 
ledige byggegrunde til salg, og der er en forventning om, at den nye direkte 
togforbindelse til København får en positiv betydning for befolkningstil-
væksten især i og omkring Haslev. Samtidig er det byrådets ønske at kunne 
tiltrække mange nye borgere til kommunen.

I Haslev er de fleste udlagte boligområder i Kommuneplan 2013 er allerede 
bebygget eller lokalplanlagt med en forventning om at blive bebygget snart. 
Restrummeligheden i den gældende kommuneplan med tilhørende lokalpla-
ner, er i marts 2020 opgjort til ca. 500 boliger. Beregnet på de seneste 17 års 
boligudbygning i Haslev, vil der være behov for yderligere 200 boliger i den 
kommende planperiode. Denne beregning tager ikke højde for den vækst og 
efterspørgsel der lige nu er på boligmarkedet, hvorfor der optimistisk set vil 
være behov for flere.

Rammeområdet i kommuneplantillæg nr. 37 ligger i direkte tilknytning til 
eksisterende bymæssig bebyggelse i byzone, og det udlagte areal til fremtidig 
byvækst inddrages derfor allerede nu til nyt boligudlæg i Haslev, for fortsat 
at kunne tilbyde byggemuligheder i Haslev.

Rammeområdet vil ved fuld udbygning kunne rumme ca. 200 åben/lav 
boliger, eller op til og ca. 400 tæt/lav boliger, hvis der gives mulighed for det 
i den efterfølgende lokalplanlægning. Lokalplanforslag 500-91 giver mulig-
hed for et antal boliger der ligger mellem 92-170, afhængig af hvor mange 
der bygges som åben/lav bebyggelse og hvor mange der bygges som tæt/lav 
bebyggelse.

Slettes
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Borgerinddragelse

Der har forud for planlægningen været afholdt idéfase jf. planlovens § 23c, 
med indkaldelse af idéer og forslag for området. Der kom 4 bemærkninger i 
idéfasen, som i hovedtræk omhandler forslag til infrastruktur og sammen-
hæng med den omkringliggende bydel, samt ønsker til rekreativ brug af 
området.

Pointerne i bemærkningerne var:
  • ønske om at gøre området attraktivt for aktive børnefamilier.
 • ønske om gode cykelforbindelser til skole, daginstition og offentlig 
transport fx. i form af tunnel der forbinder lokalplanområdet med stinet-
tet på den modsatte side af jernbanen.

  • et ønske om støjafskærmning fra jernbanen.
  • forslag til forskellige rekreative udfoldelsesmuligheder generelt.

• forslag til udformning af Troelstrup Bæk og placering af regnvandsbas-
sin, teknikskabe og type af belysning.

  • forslag til lavt byggeri med fokus på miljø og bæredygtigt byggeri.
  • spørgsmål til om Skovholmslundvej er tilstrækkelig som adgangsvej til
boligområdet og forslag til supplerende vejforbindelser.

Bemærkningernes fulde længde og Center for Plan & Miljø´s anbefalinger 
fremgår af hvidbogen, som kan ses sammen med den politiske behandling af 
udsendelse af kommuneplantillægget i offentlig høring.

Ønsker og ideer til rekreativ brug af arealet, imødekommes i høj grad af de 
grundlæggende tanker for udvikling af området til boligområde med rekre-
ative grønne områder, men fastlægges ikke med kommuneplanrammen. 
Bemærkningerne er derfor taget med i udarbejdelsen af lokalplanforslag 
500-91 i det omfang at det er muligt.

På baggrund af høringssvarene og overvejelser omkring hvorvidt den plan-
lagte minirundkørsel ved krydset mellem Teestrupvej/Skovholmslundvej/
Lysholm Skolevej (lokalplan 500-82), er den rigtige trafikale løsning, er der 
lavet en trafikanalyse. Trafikanalysens anbefalinger er indarbejdet i lokalplan 
500-91.

forhold til anden planlægning

Statslig og regional planlægning
Det vurderes at Kommuneplantillægget er udarbejdet i overensstemmelse 
med overordnet statslig og regional planlægning.

Grundvandsinteresser
Planområdet ligger indenfor indenfor området med særlige drikkevandsinte-
resser (OSD) og indenfor nitratfølsomt indvindingsopland (NFI) jf. Bekendt-
gørelse nr. 1153 af 18. november 2019 om udpegning af drikkevandsressour-
cer.
Som udgangspunkt må der ikke etableres virksomhedstyper eller anlæg 
indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplan-
de, der kan medføre en væsentlig fare for forurening af grundvandet. Boliger 
vurderes generelt ikke at udgøre en væsentlig fare for forurening af grund-
vandet.

Tilføjes og erstatter 
næste afsnit
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Som udgangspunkt må det ikke ske byudvikling og anden ændret anvendelse 
indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser. Dog kan der ske by-
udvikling, hvis der ikke findes alternative placeringer og hvis byudviklingen 
ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af grundvandet. 
Der er blevet udarbejdet en ”OSD og NFI redegørelse for byudvikling i Ha-
slev”, og heraf vurderer Faxe Kommune, at byudvikling ved Skovholmslund 
kan ske med forholdsvis lav risiko for påvirkning af grundvandet i området, 
samt at der stort set ikke kan ske nitratudvaskning til det primære grund-
vandsmagassin i området.

Kommuneplantillæg nr. 37 udlægger området til boligformål og lokalplan 
500-91 fastlægger bestemmelser der sikrer, at udnyttelse af området til bo-
ligformål sker med mindst mulig belastning af grundvandinteresser.

Natura 2000 naturbeskyttelsesområder og bilag IV arter
Jf. BEK 1383 af 26.11.2016 (Administration af planloven i forbindelse med 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter) § 7, 
skal der i planforslagets redegørelse fremgå en vurdering af, om planforsla-
get har væsentlig indvirkning på internationale beskyttelsesområder og/eller 
bilag IV-arter.

Kommuneplantillæg nr. 37 udlægger et eksisterende landbrugsareal til 
boligformål. Der er ikke registreret bilag IV arter i området, men det ligger 
indenfor udbredelsesområdet for en række arter opført på Habitatdirektivets 
bilag IV. Naturindholdet i området som helhed forventes at øges, som følge 
af omlægningen fra traditionelt landbrug til boligområde med en stor andel 
af  grønne områder. 

De nærmeste internationale beskyttelsesområder er Natura 2000 områderne 
”Søer ved Bregentved og Gisselfeld”, og ”Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slag-
mosen, Holmegårds Mose og Porsmose” hvoraf Susåsystemet, Holmegårds 
Mose og Porsmosen ligger nærmest med en afstand på ca. 4 km.

Troelstrup Bæk løber via Troelstrup Søbæk ud i Susåsystemet, som er habita-
tområde. Planforslaget forventes ikke at øge eller mindske mængden af vand 
til Troelstrup Bæk eller ændre vandets kvalitet væsentligt og dermed heller 
ikke påvirke vandkvaliteten i Susåsystemet. 

Planforslaget vurderes ikke at have væsentlig indflydelse på de omkringlig-
gende Natura 2000 områder.

Nærmeste habitatområder og Natura 2000 områder. Planområdernes placeringer er vist 
med en rød plet. 

Tilføjet

Tilføjet

Slettes
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Planstrategi 2020 for Faxe Kommune
Det er en del af Planstrategi 2020, at der skal byudvikles i kommunens større 
byer, hvor der er let adgang til infrastruktur og kollektiv transport. Samtidig 
skal byudviklingen give mulighed for en bredere vifte af boformer og tiltræk-
ke ressourcestærke familier, der ønsker at bo tæt på naturen.

Spildevandsplan 2016-2021 for Faxe Kommune
Området ligger udenfor gældende spildevandsplan og kræver at der udarbej-
des et tillæg til spildevandsplanen. Området vil blive udlagt til seperatkloake-
ring ved et tillæg til spildevandsplanen, som udarbejdes i en særskilt proces.

Planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion.
Kommuneplan 2013 indeholder ikke udpegning af arealer der er udsat for 
oversvømmelse og erosion. Dette er et krav jf. Planlovens ændring i 2018. 

Rammeområdet ligger ca. 19 km fra kysten og 30-37 meter over havets 
overflade og vurderes derfor ikke at være truet af oversvømmelse fra havet. 
Ved ekstreme regnvejrshændelser vil der samle sig vand i det lavestliggende 
område i det sydvestlige hjørne, samt løbe vand til Troelstrup Bæk, både fra 
lokalområdet og fra arealer opstrøms vandløbet. Der er derfor risiko for høj 
vandstand i Troelstrup Bæk og i det lavestliggende område mod sydvest ved 
ekstrem regnvejrshændelser.

Ifølge planlovens § 11 a nr. 18 og 19 skal der etableres foranstaltninger til 
sikring af oversvømmelse fra vandløb ved planlægning af byudvikling. Disse 
foranstaltninger indarbejdes i lokalplan 500-91.

Kommuneplan 2013 for Faxe Kommune

fremtidige retningslinjer og rammer

Retningslinjer
Kommuneplantillæg er udarbejdet i overensstemmelser med kommunepla-
nens øvrige retningslinjer.

Kommuneplan 2013 eksisterende rammer samt afgrænsning af  ny ramme H-B33
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Rammer for lokalplanlægning
Planområdet ligger i landzone og anvendes til jordbrugsformål og er udpeget 
som særligt værdifuldt landbrugsområde. Kommuneplantillæg nr. 37 udlæg-
ger området til boligformål, og reducerer samtidig udpegningen af særligt 
værdifuldt landbrugsområde netop her.

Området er ikke omfattet af rammer i Kommuneplan 2013, hvorfor ramme-
område H-B33 oprettes med dette kommuneplantillæg. 

Det samlede rammeområde vil kunne rumme ca. 400 nye boliger, hvis der 
udelukkende opføres tæt/lav bebyggelse, og mindre hvis der primært bygges 
åben-lav bebyggelse. 

Rammeområde H-B33

Navn Skovholmslund

Anvendelse Boligområde

Bebyggelsens art Åben/lav bebyggelse
Tæt/lav bebyggelse
Dobbelthuse

Max bebyggelsesprocent for den 
enkelte ejendom

30% for åben/lav bebyggelse
40% for tæt/lav bebyggelse

Max bebyggelseshøjde 8,5 meter

Max antal etager Max.1½ etage for åben/lav bebyggelse
Max. 2 etager for tæt/lav bebyggelse

Bemærkninger
For udstykning gælder:

Minimum grundstørrelse:
700 m2 for åben/lav bebyggelse
600 m2 pr boligenhed for dobbelthuse i 
åben/lav bebyggelse
400 m2 pr boligenhed for dobbelthuse i 
tæt/lav bebyggelse
250 m2  for tæt/lav bebyggelse

Fremtidige zoneforhold Byzone
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miljøvurdering

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM)” (LBK nr. 973 af 25. juni 2020) har til formål at 
fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages miljøvurdering 
af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning 
på miljøet. 

I følge lov om miljøvurdering af planer og programmer § 8, stk 1, nr. 1 skal 
der udarbejdes en miljøvurdering , når der tilvejebringes planer, der giver 
mulighed for anlæg der er omfattet af bilag 1 og 2. Kommuneplantilægget 
giver ikke mulighed for anlæg der er omfattet af bilag 1 og 2. 

Efter § 8, stk. 2 skal planer, der fastlægger anvendelsen af et mindre område 
på lokalt plan eller alene medfører mindre ændringer i forhold til den gæl-
dende planlægning for området dog kun miljøvurderes, hvis de må antages 
at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.
I henhold til denne lov er der foretaget en screening af kommuneplantil-
læggets og lokalplanens indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen 
vurderes planerne ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet, hverken på 
enkelte parametre eller som samlet helhed. Planerne vurderes derfor ikke at 
være omfattet af krav miljøvurdering af planer, da: 

• Der er tale om et mindre område på lokalt plan.
• Området udlægges til boligformål med en stor andel af grønne områder
• Der stilles krav om håndtering af spildevand og forsinkelse af regnvand
• Der tidligere er udarbejdet en ”OSD og NFI redegørelse for byudvik-

ling i Haslev”, der viser at byudvikling i Troelstrup området sydvest for 
Haslev, kan ske med forholdsvis lav risiko for påvirkning af grundvandet 
i området, samt at der stort set ikke kan ske nitratudvaskning til det 
primære grundvandsmagasin i området. 

• Der sikres en stor afstand  mellem boliger og jernbanen, så boligerne 
ikke belastes af støj eller vibrationer fra jernbanen.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering er offentliggjort sammen 
med planforslagene.
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retsvirkninger

Forslaget til kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkning overfor de 
ejendomme, som er omfattet af tillægget. Først når tillægget er vedtaget og 
dermed en del af kommuneplanen, indtræder følgende retsvirkninger:

• Indenfor byzoner kan byrådet modsætte sig udstykninger og bebyggelse, 
som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser.

• Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfat-
tet ef en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før 
kommuneplanen.

• Indenfor byzoner og sommerhusområder kan byrådet modsætte sig   
opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller   
ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med   
bestemmelserne i kommuneplanens rammedel.

• Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i   
kommuneplanen er udlagt til offentligt formål eller når området er   
omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.
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Vedtagelsespåtegning
Således vedtaget af Faxe Byråd forslag til Kommuneplantillæg nr. 37 til 
offentlig høring.

Faxe byråd d. 08.10.2020

Ole Vive    Thomas Knudsen

Borgmester    Direktør
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