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Lov om pLanLægning
Lov om planlægning (LBK nr. 1157 af 01/07/2020 med senere ændringer) samler alle 
reglerne om fysisk planlægning. 

Zoneinddeling
Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhuszoner og landzoner. Egentlig byudvikling 
kan kun finde sted i byzoner. Bebyggelse i områder, der er udlagt til sommerhusom-
råder, må som udgangspunkt kun anvendes i sommerhalvåret og i kortere perioder 
om vinteren. Byrådet har dog mulighed for at gøre visse undtagelser. Landzone kan 
fortrinsvist anvendes til jordbrug, fiskeri og skovbrug. Overførsel af areal fra landzo-
ne 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.

Lokalplan
Lokalplanen er den mest detaljerede plan for anvendelsen og udseendet af et givet 
mindre område. En lokalplan kan f.eks. indeholde bestemmelser om bygningers 
anvendelse, deres udformning og placering.  Vedtagne lokalplaner indberettes til 
plandata.dk.

Byrådet har altid ret og undertiden pligt til at udarbejde en lokalplan - og kan i et 
begrænset omfang dispensere fra lokalplaners bestemmelser.

Der skal tilvejebringes lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller 
større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af større bebyggelser. Pligten 
til at udarbejde lokalplaner skal sikre sammenhæng i den kommunale planlægning 
samt borgernes indsigt i og indflydelse på planlægningen.

I nogle tilfælde skal offentligheden inddrages, før der udarbejdes forslag til kommu-
neplantillæg og lokalplan. I disse tilfælde indkaldes idéer og kommentarer til planlæg-
ningen i mindst 2 uger. Et planforslag skal fremlægges i offentlig høring, inden det kan 
vedtages endeligt. I denne periode kan enhver indsende kommentarer eller indsigel-
ser til indholdet af planforslaget.
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Klagevejledning

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

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvur-
dering af forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplanforslag nr. 200-30, jf. lov 
om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. Den nærmere 
begrundelse fremgår af planforslagene.

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf.  lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr, 
1976 af 27/10/2021) § 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 ind med dit 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.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Faxe Kommune. Hvis kommu-
nen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klagepor-
talen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den udenom Klageportalen, med-
mindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at 
blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til 
Faxe Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som 
træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget 
på www.nmkn.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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indLedning
Dette dokument indeholder forslag til lokalplan 200-30 for et boligomåde øst for 
Karise Gårde. 

Dokumentet er opdelt i følgende hovedafsnit:

Lokalplan
Redegørelse
Redegørelsen indledes med en beskrivelse af lokalplanområdet og dets beliggenhed, 
lokalplanen baggrund og formål, de eksisterende forhold i området samt de fremti-
dige forhold i lokalplanområdet.
Herefter redegøres for lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning, 
samt om den udførte miljøscreening af planen. Der oplyses, om det er nødvendigt 
med tilladelser og dispensationer fra kommunen eller andre myndigheder.

Lokalplanbestemmelser
I denne del er fastlagt bestemmelser om lokalplanens formål, områdets fremtidige 
anvendelse, ny bebyggelses omfang, placeringen og ydre fremtræden, samt bestem-
melser for øvrige forhold, der reguleres af lokalplanen. Afsnittet afsluttes med 
lokalplanens retsvirkninger for ejere, samt en vedtagelsespåtegning.

Kortbilag
Kortbilag viser lokalplanområdet og evt. delområders afgrænsning, bebyggelsesre-
gulerende forhold som f.eks. byggefelter og byggelinjer samt andre forhold der er 
relevante at vise i sammenhæng med lokalplanens redegørelse og bestemmelser.

offentLighedsperiode
Forslag til lokalplan 200-30 Boligområde øst for Karise Gårde og forslag til kommu-
neplantillæg nr. 3 for ændring af rammeområderne K-B4 og K-R3, er offentliggjort 
den xx.xx.2022. Planforslagene er i offentlig høring i perioden den xx.xx.2022 til 
den xx.xx.2022.

Bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser sendes som e-post til:
plan@faxekommune.dk

Eller som brev til: Faxe Kommune
Center for Plan & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
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redegøreLse
baggrund 
Faxe Kommune ønsker at sikre et bredt og attraktivt boligudbud for at un-
derstøtte ambitionen om at være en attraktiv bosætningskommune.

På initiativ af ejeren af området, er der udarbejdet et forslag til lokalplan for 
arealerne øst for Karise Gårde i Karise, der udlægger dem til boligbebyggelse 
i form af både tæt-lav og åben-lav bebyggelse samt et større rekreativt grønt 
område.

Lokalplanen er udformet som en delvis rammelokalplan, der fastlægger 
delområder og principperne for arealer til veje, boliger og rekreative grønne 
områder.

I første omgang er det kun den østlige halvdel af området, der bliver lokal-
planlagt med bebyggelsesregulerende bestemmelser. Det betyder, at den 
vestlige del af området ikke kan bebygges, før der er udarbejdes en særskilt 
lokalplan for dette område. På den måde kan området udvikles i etaper i takt 
med, at efterspørgslen på boliger opstår.

For at udnytte rammelokalplanens mulighed for boliger i etape 2, skal der 
derfor efterfølgende udarbejdes en lokalplan med bebyggelsesregulerende 
bestemmelser for denne del også.

Principskitse for etapeopdelingen af 
boligområdet ved Karise Gårde
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ForMål

Lokalplanens formål er at udlægge området til boligformål med en blanding 
af rækkehuse, dobbelthuse og parcelhuse med tilhørende veje, stier og fælles 
grønne områder, og udlæg af areal til regnvandsbassin. Herudover er formå-
let at overføre etape 1 af boligområdet til byzone.

lokalplanoMrådets historie og eksisterende Forhold

Lokalplanområdets afgrænsning er vist på kortbilag 1, samt som luftfoto på 
forsiden, og omfatter matrikel nr. 5cl og en del af matr. nr. 4a Karise Gde., 
Karise. Lokalplanområdet er beliggende i det nordvestlige Karise tæt på 
bebyggelsen Karise Gårde og har en størrelse på ca. 8,6 ha. 

Lokalplanområdet ligger i landzone og boligområdet i etape 1 overføres til 
byzone ved endelig vedtagelse af lokalplanen. Hovedparten af området an-
vendes i dag til landbrugsformål, og der er pålagt landbrugspligt. Et lille are-
al i planens sydøstlige hjørne er kommunalt ejet, og anvendes som boldbane.

Lokalplanområdet afgrænses mod øst af Karl Af Rises Vej og et parcelhusom-
råde øst herfor. Mod sydvest afgrænses området af Karise Bæk og mod syd af 
parcelhusene ved Nørrebro. Mod vest grænser området op til det åbne land, 
og umiddelbart nordvest for lokalplanområdet ligger Karise Gårde. Projek-
tområdets nordlige afgrænsning løber parallelt med et eksisterende dige og  
beplantningsbælte, der mod vest leder hen til det gamle voldsted omkring 
Karise Gårde, hvor Fru Marthe ifølge sagnet levede. Området vejforsynes af 
Karl Af Rises Vej.

Områdets højeste punkt ligger centralt i lokalplanområdet i kote 15,5 og are-
arealet skråner ned mod Karise Bæk til kote 11 mod syd og ganske svagt mod 
nord ned til kote 14.

Beplantningsbælte set fra Karl af 
Rises Vej, der markerer lokalplanom-
rådets nordlige afgrænsning, og som 
mod vest leder hen til Karise Gårde 
hvor Fru Marthe ifølge sagnet levede.
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I Karise findes mange gode historier, blandt andet sagnet om Fru Marthe. 
Ifølge sagnet boede Fru Marthe på Karisegård, der i middelalderen var en 
borg med voldgrav. Den lå, hvor de nuværende Karise Gårde ligger. 
Karise kirke spiller en stor rolle i sagnet om den hellige Marthe, fordi det var 
her man forestillede sig, at hun søgte tilflugt, da hun flygtede fra sine fjender. 
Sagnet om Fru Marthe slutter med hendes begravelse, og det fortælles, at lig-
bærerne blev trætte undervejs til kirken og satte kisten på jorden. Her sprang 
der en kilde, der blev kaldt Den hellige Fru Marthes Kilde. 

Original 1 kort fra 1809, der viser 
adgangvejen fra Karise Gårde mod 
Karise (Copyright: SDFE)

Karise Bæk set fra områdets sydøst-
lige hjørne mod nord, hvor voldste-
det ved den høje beplantning anes i 
baggrunden.
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lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for etablering af et nyt boligområde i det nord-
vestlige Karise samt et større sammenhængende rekreativt grønt område. 
Arealet til boligformål er udlagt med afstand til Karise Bæk, så der sikres et 
areal til rekreative formål langs vandløbet.

Lokalplanområdet er opdelt i delområderne 1, 2, 3, 4 og 5. Delområde 1 og 
2 udlægges til boligformål med tilhørende vej, sti og parkering samt fælles 
friarealer for rækkehusene. Delområde 1 kan realiseres med denne lokalplan, 
mens delområde 2 først kan realiseres, når der er udarbejdet en byggerets-
givende lokalplan for delområde 2. Delområde 3 og 4 udlægges til rekrea-
tive grønne områder og tekniske anlæg, herunder et regnvandsbassin i den 
sydlige del af delområde 3. De rekreative grønne områder realiseres i takt 
med, at delområde 1 og 2 realiseres. Delområde 5 udlægges som sti for bløde 
trafikanter og som eventuel adgangsvej til regnvandsbassin for Faxe Forsy-
ning fra Skolegade til delområde 3. 

Disponering og anvendelse
Rammelokalplanen giver mulighed for opførelse af samlet ca. 90 boliger, 
der udføres i 2 etaper. Med denne lokalplan planlægges der for 47 boliger 
i den østlige del af lokalplanområdet langs Karl af Rises Vej. Den eksiste-
rende boldbane, som er kommunalt ejet, inddrages i denne lokalplan, hvor 
der gives mulighed for to boliger i form af et dobbelthus. Inden arealet kan 
udvikles til boliger, skal Faxe Kommune sælge ejendommen ved et offentligt 
udbud. Hvorvidt og hvornår dette vil ske, er der endnu ikke taget stilling til. 
De resterende boliger i den vestlige del af lokalplanområdet vil først kunne 
opføres, når der er tilvejebragt en byggeretsgivende lokalplan for etape 2.

Lokalplanens afgrænsning og ind-
deling i delområder

5
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Bebyggelsen etableres som en blanding mellem åben-lav og tæt-lav bolig-
bebyggelse. Rundt om næsten hele boligbebyggelsen udlægges et rekreativt  
grønt område, hvor der i den sydlige del af området skal etableres et regn-
vandsbassin. Centralt gennem boligområdet udlægges et grønt fælles friareal 
for rækkehusene, hvorigennem der etableres en sti, der skaber forbindelse til 
det rekreative grønne område. Stien skaber også på sigt forbindelse hen over 
Karise Bæk til Skolegade, og giver dermed også adgang for Karises øvrige 
borgere øst for lokalplanområdet til at færdes til og fra skole og SFO igennem 
lokalplanområdet. De ubebyggede arealer omkring rækkehusbebyggelsen 
udlægges som fælles friarealer for rækkehusene med nem adgang de rekrea-
tive grønne områder i delområde 3 og 4.

Bebyggelsen i delområde 1 og 2 placeres på en sådan måde, at der skabes 
åbne forbindelser til de rekreative grønne områder og det centrale stisystem, 
mens hække omkring villagrunde skaber en grøn ramme mod de eksisteren-
de boligområder og landskabet omkring.

Da der er tilknyttet en række sagn og fortællinger om Karise Gårde og Karise, 
bl.a. fortællingen om Fru Marthe, har forbindelsen mellem Karise Gårde og 
Karise Kirke en væsentlig kulturhistorisk værdi, der er værd at sikre. Derfor 
skal der etableres en stiforbindelse, der giver mulighed for at færdes langs 
lokalplanområdets afgrænsning mod nord, hvorfra der er udsigt over land-
skabet til voldstedet ved Karise Gårde og Tokkeskov.

Zoneforhold
Ved lokalplanens vedtagelse overføres lokalplanområdets delområder 1 og 
4 til byzone. Delområde 2 og 3 forbliver i landzone, indtil delområderne er 
omfattet af en byggeretsgivende lokalplan. Delområde 5 fastholdes i byzone.

Veje, stier og parkering
Lokalplanområdet har vejadgang fra Karl af Rises Vej, som er kommunal vej.

Rammelokalplanen udlægger stier, veje og parkering i princippet, som vist 
på kortbilag 3. Boligveje udlægges med en bredde på minimum 9 meter, og 
anlægges med en minimum 5 meter bred kørebane i asfalt og med et mindst 
1,5 meter bredt fortov. Stikvejene udlægges med en bredde på minimum 7 
meter og anlægges med en minimum 5 meter bred kørebane.

Stiforbindelsen gennem området fra det nordøstlige hjørne af boligområdet 
og frem til den eksisterende sti ved Skolegade skaber en sammenhængende 
forbindelse mellem de eksisterende bydele, samtidig med at den fungerer 
som rekreativ stiforbindelse fra de nye boliger til det rekreative grønne om-
råde i delområde 3.

For at sikre stiforbindelsen på et senere tidspunkt kan udvides og eventuelt 
fungere som en skolesti, udlægges stien i en bredde af minimum 3 meter og 
anlægges i første omgang i en bredde af min. 1,5 meter.

Der skal for enden af vejstykkerne etableres vendeplads efter vejlovens reg-
ler.

For at skabe sikkerhed for de bløde trafikanter, skal der etableres hastigheds-
dæmpende foranstaltninger på udvalgte steder i form af enten hævet flade 
eller med ændret belægning. Disse steder er, hvor en stikvej møder boligve-
jen samt hvor stiforbindelser krydser boligvejene.
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Af hensyn til trafiksikkerhed skal vejreglernes bestemmelser om oversigt 
følges. Dette gælder ved vej- og stikryds, samt ved etablering af beplantning 
langs veje og stier. Der skal sikres gode oversigtsforhold, og ved udstykning 
skal der tages højde for hjørneafskæringer af matrikler beliggende ved vej-
kryds.

Der fastsættes bestemmelse om, at der skal udlægges areal til 2 parkerings-
pladser for åben-lav boligbebyggelse og 1,5 parkeringsplads for tæt-lav 
boligbebyggelse.

Parkering ved åben-lav boligbebyggelse samt dobbelthuse anlægges på egen 
grund. Parkering til tæt-lav boligbebyggelsen sker på mindre fælles parke-
ringspladser jævnt fordelt i området samt langs boligvejen.

Til rækkehusbebyggelsen skal der etableres fælles cykelparkering, der forde-
les jævnt i bebyggelsen.

Vej, sti og rækkehusenes fællesarealer skal indrettes med vejbelysning ifølge 
anbefalinger i vejbelysningsreglerne.

Langs Karl af Rises Vej er der sikret plads til, at der med tiden evt. kan etab-
leres en cykelsti eller en fællessti.

Udstykning
I delområde 1 udlægges 42 grunde til tæt-lav bebyggelse i form af dobbelt-
huse og rækkehuse og 5 grunde til åben-lav bebyggelse i form af parcelhuse. 
Rækkehusene kan udstykkes i grunde på min. 250 m2 incl. andel af fælles 
friareal, dobbelthuse kan udstykkes i grunde på min. 500 m2  og parcelhuse 
kan udstykkes i grund på min. 700 m2.

Antallet af boliger indenfor delområde 2 fastlægges i en efterfølgende lokal-
plan.

Eksempel på rækkehuse i tegl med 
sadeltag
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Bebyggelsens omfang og arkitektur
Lokalplanen fastsætter, at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom 
ikke må overstige 30%. Bebyggelsen skal placeres min. 2,5 meter fra skel, 
tagudhæng må dog placeres indtil 2 meter fra skel. Boligbebyggelse må etab-
leres i maks. 2 etager med en eventuelt udnyttet tagetage og med en maksi-
mal højde på 8,5 meter.

Rækkehusene skal fremstå som en arkitektonisk helhed med hensyn til 
formsprog, materialer, farver med videre. Bebyggelsen kan etableres med 
facader i blank, vandskuret teglstensmur eller fremstå pudset, mens mindre 
facadepartier og bygningsdele kan udføres i andre materialer. Facader skal 
fremstå i materialets naturlige udseende eller i farveskalaen sort, grå, gul, 
rød, beige og hvid.

Til hver tæt-lav bolig skal der etableres et skur eller depotrum. Skur eller 
depotrum kan eventuelt integreres i boligen, under forudsætning af at der 
skal være adgang ude fra.

Tage skal udføres med tagsten i tegl eller beton og med saddeltag, så de 
fremstår med en hældning på min. 25 grader og med en glansværdi på maks. 
30 o/oo og en reflektionsværdi på maks. 2,5 %. Det er tilladt at etablere sol-
fangere og solpaneler på tage og i facaden, såfremt de integreres i bygningens 
arkitektur.

Ubebyggede arealer
Indenfor delområde 1 og 2 skal det sikres, at der i tilknytning til den enkelte 
bolig udlægges et privat udendørs opholdsareal på terræn i form af en have/
terrasse på min. 30 m2. Ved rækkehusene gives der mulighed for at prioritere 
større sammenhængende fælles friarealer frem for store private opholdsare-
aler, således at der i tilknytning til den enkelte bolig bliver et minimalt behov 
for vedligehold. De fælles friarealer beplantes med grupper af træer og buske.

Delområde 3 og 4 udlægges som et rekreativt grønt område for alle boliger-
ne i området. Arealet skal anlægges og vedligeholdes som et grønt område. 
Delområde 3 skal have karakter af eng med høje græsser og urtevegetation 
med et lavt plejeniveau, der kan understøtte en mangfoldig flora og fauna, 
hvorimod delområde 4 mere fungerer som stiforbindelser og derfor skal have 
et mere plejet udtryk. Begge delområder skal have en åben karakter, hvor der 
kan etableres enkelte buske eller fritstående træer og enkelte trægrupper. 
Der skal vælges hjemmehørende arter, der understøtter dyrelivet i området.

Beplantningen i hele lokalplanområdet vil på den måde have forskellig ka-
rakter, hvorved der skabes en kontrast imellem de fælles og private opholds-
arealer/haver indenfor delområderne 1, 2 og 4, der har et højt plejeniveau, og 
det mere vilde rekreative område i delområde 3.

Arealet indenfor fortidsmindebeskyttelseszonen i planens nordvestlige 
hjørne, skal friholdes for beplantning, for på den måde at bevare indkigget 
til voldstedet ved Karise Gårde. Arealet langs Karise Bæk skal også friholdes 
for beplantning. Langs Karl af Rises Vej skal der etableres et afskærmende 
beplantningsbælte af buske og lave træer.

Terrænforhold
Der fastsættes bestemmelse om, at der i forbindelse med byggemodningen 
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kan foretages de nødvendige terrænreguleringer, dog må der ikke terrænre-
guleres mod naboskel. Efter byggemodning må der ikke foretages terrænre-
gulering på mere end +/- 0,5 meter og ikke nærmere naboskel end 1 meter. 
Der må ikke terrænreguleres nærmere end min. 5 meter fra skel mod regn-
vandsbassin, heller ikke ved byggemodning.

Grundejerforening
Der er fastsat bestemmelse om, at der skal etableres en grundejerforening 
for  samtlige ejere af grunde inden for lokalplanområdet, med undtagelse af 
arealer ejet af Faxe Forsyning og Faxe Kommune. Såfremt det skulle blive 
aktuelt, eksempelvis ved udbygning af arealet nord for lokalplanområdet, 
kan Faxe Kommune kræve, at nabogrundejere optages i foreningen.

forhoLd tiL anden pLanLægning
statslig og regional planlægning

Grundvandsinteresser
Lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD).    
Området ligger ikke i et nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og  ikke 
inden for et boringsnært beskyttelsesområde BNBO.

Af ”Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder  
med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vand-
forsyninger uden for disse” (nr. 1697 af 21/12/2016) fremgår det, at kommu-
nen skal friholde OSD og BNBO for virksomhedstyper og anlæg, der medfø-
rer en væsentlig fare for forurening af grundvandet.

Det vurderes, at de planlagte boliger ikke vil true grundvandsressourcen,  
fordi:
• Boligformål ikke i sig selv udgør en væsentlig fare for forurening af 

grundvandet.
• Området ikke ligger inden for OSD, NFI eller BNBO.

Natura 2000
Der er ikke internationale beskyttelsesområder i umiddelbar nærhed af plan-
området. Det nærmeste Natura 2000-område er ”Tryggevælde Ådal”, som 
ligger ca. 4 km fra planområdet. (Natura 2000-område nr. 149, Habitatom-
råde H132). Natura-2000 området ”Skove ved Vemmetofte” ligger ca. 5 km 
fra planområdet. (Natura 2000-område nr. 167, Habitatområde H144).

Det vurderes, at planforslaget i sig selv eller i forbindelse med andre planer 
og projekter ikke påvirker Natura 2000-området væsentligt, jf. bekendt-
gørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Vurderingen er 
begrundet med afstanden til Natura 2000-området, karakteren af de plan-
lagte forhold og den konkrete placering i tilknytning til Karise. Lokalplanen 
vurderes dermed ikke at påvirke Natura 2000-områdets udpegningsgrund-
lag væsentligt.
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Habitat - (Bilag IV-arter)
Området anvendes i dag til landbrug og dyrkes med konventionelle afgrø-
der. Ved søgning i Danmarks Miljøportals Naturdatabase d. 27. januar 2022 
fremkom ingen registrerede Bilag IV-arter indenfor området eller i en radius 
af 1 km fra Karise Gårde, og Faxe Kommune har heller ikke registeret bilag 
IV-arter indenfor eller i nærheden af området. 

Da området i dag dyrkes intensivt, vurderes det, at området ikke er levested 
for sjældne, truede eller fredede arter.

Kommunen vurderer, at der indenfor planområdet ikke er arealer, der opfyl-
der betingelserne som yngle- eller rasteområde for arter på Habitatdirekti-
vets bilag IV.

På den baggrund vurderes det, at planen ikke vil beskadige eller ødelægge 
yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets 
bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på bilag IV.

koMMuneplan 2021-2033
I kommuneplan 2021-2033 for Faxe kommune er lokalplanområdet be-
liggende indenfor rammeområde K-B4 og K-R3, der fastsætter følgende 
rammer: 

Rammeområde K-B4:
Anvendelse: Boligområde 
Specifik anvendelse: Åben-lav og tæt-lav bebyggelse, dobbelthuse
Max. bebyggelsesprocent: 30% for åben-lav og 40% for tæt-lav. For tæt-lav i 
1 etage dog 30%.
Max. bygningshøjde: 8,5 meter
Max. antal etager: 2
Notat: Ved lokalplanlægning skal offentlighedens adgang til det åbne land 
langs Karise Bæk sikres og udvikles bl.a. ved udlæg af stier.
Fremtidig zone: Byzone.

Rammeområde K-R3:
Anvendelse: Rekreativt område 
Specifik anvendelse: Rekreativt grønt område. Rekreative formål som fritids-
formål, grønt område og lignende
Fremtidig zone: Landzone

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestem-
melser, men er ikke i overensstemmelse med afgrænsningen af rammeom-
råderne. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, der ændrer på 
afgrænsningen af de to rammeområder. Ændringen vedrører kun afgræns-
ningen og ændrer ikke på den samlede størrelse eller indholdet af rammeom-
råderne.
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vision

I efteråret 2017 gennemførte Faxe Kommune en forudgående offentligheds-
fase, hvor der blev indkaldt idéer og forslag før planlægning af nye boligom-
råder i Karise. På baggrund af høringssvarene udarbejdede Center for Plan 
og Miljø en vision for udviklingen af den nordlige del af Karise. Se nedenfor.

Lokalplanforslaget bygger videre på principperne i visionen, hvor der skabes 
et nyt boligområde mellem Karise Gårde, Karl af Rises Vej og Nørrebro, der 
mod syd, vest og nord omkranses af et større rekreativt grønt område. 
I modsætning til visionsplanen etableres der en central stiforbindelse på 
tværs af området. Stien vil forbinde såvel boligerne i lokalplanområdet som 
de store boligområder øst for Karl af Rises Vej sammen med skole, SFO, hal 
og øvrige servicetilbud ved Skolegade.

eksisterende lokalplaner

Området er ikke omfattet af eksisterende lokalplaner eller byplanvedtægter.

ZoneForhold

Delområderne 1, 2, 3 og 4 ligger i landzone og delområde 5 er beliggende i 
byzone. Ved lokalplanens vedtagelse overføres lokalplanområdets delområde 
1 og 4 til byzone. Delområde 2 og 3 forbliver indtil videre i landzone.

Lokalplanen er tillagt bonusvirkning for så vidt angår mulighed for ændret 
anvendelse indenfor delområde 3 til regnvandsbassin. Etablering af regn-
vandsbassin, herunder terrænregulering og udstykning indenfor delområde 
3 forudsætter dog landzonetilladelse jf. planlovens § 35. Det er Faxe Kommu-
ne, der er myndighed.

kystnærhedsZone

Lokalplanområdet ligger uden for kystnærhedszonen.

Vision for udviklingen af den nord-
lige del af Karise (skitse fra 2018 
udarbejdet af Faxe Kommune)
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diverse udpegninger

Beskyttet natur
Lokalplanområdet afgrænses mod syd af Karise Bæk, der er beskyttet af 
naturbeskyttelseslovens §3. Der må ikke ændres i vandløbets naturtilstand. 
Området ned til bækken udlægges til rekreativt grønt område og friholdes for 
bebyggelse. Etablering af bro over bækken kræver tilladelse efter vandløbslo-
ven.

Fortidsmindebeskyttelseslinje
Den nordlige del af lokalplanens delområde 3 er omfattet af fortidsmindebe-
skyttelseslinjen for et voldanlæg ved Karise Gårde. Arealet inden for fortids-
mindebeskyttelseslinjen udlægges til rekreativt grønt områdel, hvor der ikke 
må etableres bebyggelse, og arealet skal friholdes for beplantning.

Beskyttet sten- og jorddige
Der er på kort registreret et beskyttet sten- og jorddige øst for lokalplanens 
nordøstlige grænse mod Karl af Rises Vej samt langs beplantningsbæltet 
nord for lokalplanområdet. En fysisk registrering viser, at kun det nordlige 
dige er eksisterende, se kortbilag 5.
 
Diget er omfattet af museumslovens bestemmelser om beskyttede sten- og 
jorddiger. Bestemmelsen foreskriver, at der ikke må foretages ændring i til-
standen af sten- og jorddiger og lignende. Tilstandsændringer er for eksem-
pel digegennembrud, fjernelse af digestrækninger, beplantning og anlæg på/i 
digerne m.m. 
 
Bestemmelsen har til formål at sikre disse diger som landskabselementer, 
som kulturhistoriske elementer, samt at sikre digerne som levesteder og 
spredningsveje for dyr og planter.

Ved overførsel af loklaplanområdet til byzone, er det fremadrettet lokalpla-
nens bestemmeler, der beskytter diget. 

traFikForhold

Lokalplanområdet har vejadgang fra Karl af Rises vej, der er en kommunal 
vej.

oFFentlig service

Området er beliggende tæt ved skole, daginstitutioner, grønne områder og 
det åbne land. Der er fra området let cykeladgang til Karise bymidte, daglig-
varebutikker og stationen via stinet. 

tekniske forhoLd
Ny bebyggelse skal tilsluttes områdets forsyningsanlæg og ledninger for vand 
og el. Kabler og rør i området skal fremføres i jorden.

energiForsyning

Cerius er netselskab og elleverandør i området, dvs. de har ansvaret for en 
sikker elforsyning i området. Der kan frit vælges elleverandør. Elleverandør-
selskabet er det selskab, der sælger el til slutbrugerne.



18

Offentlig høring i perioden  xx.xx til xx.xx 2022Lokalplan 200-30
Boligområde øst for Karise Gårde

varMeForsyning

Området ligger uden for et kollektivt varmeforsyningsområde. Bygningsop-
varmning skal ske som individuel opvarmning.

vandForsyning

Området forsynes med vand fra Karise Vandværk, og ny bebyggelse forud-
sætter tilslutning til ovennævnte vandværk.

regn- og spildevand

Lokalplanområdet ligger udenfor spildevandsplanlagt område, og der kræves 
et tillæg til spildevandsplanen før lokalplanen kan realiseres. Området for-
ventes separatkloakeret og derfor skal spildevand og regnvand separeres før 
tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg.

I et separatkloakeret område er det kun spildevand fra boligen som ledes til 
rensningsanlæg, mens al øvrigt vand fra parkeringsarealer, veje og tage ledes 
til regnvandsbassin og derfra videre til Karise Bæk. Som beboer i området, er 
det vigtigt at være opmærksom på, at man ikke hælder malingrester, ren-
gøringsmidler eller lignende i regnvandskloakken, da det ledes videre ud i 
vandløbene med risiko for at påvirke dyr og planters livsbetingelser.

Af ressourcemæssige hensyn er det ønskeligt at nedsive regnvand. Miljømyn-
digheden kan, på nærmere givne vilkår, give tilladelse til nedsivning af regn-
vand fra tage og overfladevand fra befæstede arealer. Tilladelsen kan som 
hovedregel kun gives, hvis nedsivning kan ske uden risiko for grundvandet, 
hvis det er geoteknisk muligt og hvis det kan ske uden ulemper for naboer.

Lokalplanen stiller krav om at der skal etableres et regnvandsbassin i det 
sydøstlige hjørne indenfor delområde 3. Regnvandsbassinet skal udformes 
som et rekreativt element og skal fremstå som en integreret del af det rekre-
ative areal. Anlægget kan med fordel etableres som bassiner med forskellige 
dybder, for at forbedre levevilkårene for dyr og planter.

Regnvandsbassinet er et teknisk anlæg, og det må forventes, at det skal 
oprenses med et vist tidsinterval. Der skal sikres adgangsvej til regnvands-
bassinet til brug for service af regnvandsbassinet, se kortbilag 2 for mulige 
adgangsveje til regnvandsbassinet.

aFFald og genbrug

I henhold til Faxe Kommunes Affaldsplan 2014-2024 gælder det for alle 
grundejere i kommunen, hvor der forekommer dagrenovation, at der er pligt 
til at benytte kommunens renovationsordning.
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miLjøforhoLd
støj

Støj fra veje
Lokalplanområdet grænser op til Karl af Rises Vej. Ifølge miljøstyrelsens 
”Vejledning om støj fra veje” skal der ved ny bebyggelse til støjfølsom anven-
delse - eksempelvis boliger - afværges gener fra biltrafik som støjkilde.
I henhold til Planlovens § 15a stk. 1 gælder følgende: ”En lokalplan må kun 
udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med 
bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v. [...], kan 
sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.” I boligområder må støjni-
veauet fra veje ikke overskride Lden 58 dB.

I Kommuneplan 2021-2033 er der udlagt en vejledende støjkonsekvenszone 
på 50 meter. Zonen indebærer, at der kun kan planlægges for støjfølsom are-
alanvendelse indenfor zonen, såfremt de vejledende støjkrav kan overholdes.

En vejledende beregning af trafikstøj udført i programmet Nord2000 viser, 
at støj fra trafik i en afstand af 50 meter fra vejmidte ligger langt under de 
vejledende grænseværdier. Der er således ikke umiddelbart behov for i lokal-
planen at fastlægge bestemmelser om etablering af afskærmende foranstalt-
ninger. Ved byggeri skal det sikres, at der opføres støjreducerende tiltag, hvis 
det viser sig nødvendigt.

landbrug

Lokalplanens naboområder er undersøgt for landbrug med dyrehold. Den 
nærmeste landbrugsejendom er beliggende sydvest for boligområdet adskilt 
af bymæssig bebyggelse på matr. nr. 5t Karise Gde., Karise. Ejendommen er 
beliggende i en afstand af godt 500 meter fra lokalplanområdet. Det vurde-
res, at der ikke er konflikter i forhold til dyrehold fra naboejendomme.

jordForurening

Region Sjælland har ingen oplysninger om forurenet jord i lokalplanområdet 
eller på tilgrænsende matrikler. Hvis der efterfølgende ved grave- og an-
lægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først 
genoptages, når dette meddeles. Fundet skal anmeldes til Faxe Kommune, 
jf. Jordforureningslovens § 71. Kontakt derfor Faxe Kommune i forbindelse 
med ændret anvendelse eller flytning af forurenet jord.

MuseuMsloven - Fund og FortidsMinder

Museum Sydøstdanmark har på foranledning af bygherre foretaget en arkæ-
ologisk forundersøgelse. Forundersøgelsen afdækkede fortidsminder beskyt-
tet af museumsloven i form af omfattende bebyggelsesspor fra jernalderen 
samt enkelte brandgrave på ca. halvdelen af det forundersøgte areal. 

Det betyder, at der indenfor det markerede område vist på kortudsnittet 
på næste side, ikke må udføres jordarbejde uden forudgående arkæologisk 
undersøgelse. Det indbefatter også deponering af jord og kørsel med større 
maskiner. Hvis en dozer eller andre maskiner kører hen over de ikke un-
dersøgte arealer, kan det afsætte tydelige spor i undergrunden og gøre stor 
skade på fortidsminderne, hvilket kan komplicere og fordyre en efterfølgen-
de udgravning.
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Miljøvurdering

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM)” (LBK nr. 1976 af 27/10/2021) 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 og 
lokalplanen 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 

og hensyntagen til de omkringliggende kulturmiljøer.
• Der i lokalplanen stilles krav til forhold som terrænbearbejdning, 

Forundersøgelsesarealet. Inden for 
den orange signatur er der fundet 
omfattende bebyggelsesspor fra 
jernalder samt enkelte brandgrave, 
der kræver yderligere arkæologisk 
undersøgelse, inden der kan udføres 
yderligere jordarbejder på stedet.
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beplantning og udledning af vand til Karise Bæk, som er et beskyttet 
vandløb.

• Området ikke indeholder bilag IV-arter, og ikke ligger i umiddelbar 
nærhed til Natura 2000-områder, eller giver mulighed for aktiviteter der 
kan påvirke disse områder negativt, samt at planerne ikke har væsentlig 
negativ indflydelse på Karise Bæk.

• Området ligger ikke indenfor områder med særlige drikkevandsinteres-
ser (OSD), nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) eller boringsnære 
beskyttelsesområder (BNBO).

• Der stilles krav om håndtering af spildevand og forsinkelse af regnvand.

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

servitutter
Private tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand 
opretholdt), der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planens be-
stemmelser.

Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over en andens 
ejendom) kan ifølge planlovens §47 eksproprieres af kommunen, når det er 
væsentligt for at gennemføre planen.

Der er ved udarbejdelse af lokalplanen gennemført en servitutundersøgel-
se. Der er bl.a. tinglyst servitutter om telefonkabler mm. Det er vurderet, at 
ingen af de undersøgte servitutter har indflydelse på lokalplanen.

Ejer og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan 
få betydning for bygge- og anlægsarbejdet. Det er ikke alle rør, kabler og led-
ninger der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden 
jordarbejder påbegyndes.

Der bliver ikke aflyst servitutter i forbindelse med den endelige vedtagelse af 
lokalplanen.

nødvendige tiLLadeLser og dispensationer
landbrugsloven - landbrugspligt

På matr. nr. 4a Karise Gde., Karise er der landbrugspligt jf. §2 i lov om land-
brugsejendomme. Lokalplanen forudsætter, at landbrugspligten ophæves 
efter §6 eller §7 i lov om landbrugsejendomme. Indtil lokalplanen gennemfø-
res, fastholdes landbrugspligten.

Der må derfor ikke foretages ændringer af eksisterende forhold før Land-
brugsstyrelsen har godkendt, at landbrugspligten ophæves for det pågælden-
de areal.

Ophævelse af landbrugspligten sker i forbindelse med Geodatastyrelsens 
godkendelse af udstykningen. Landbrugsstyrelsen kan i forbindelse med 
ophævelsen af landbrugspligten stille betingelser i medfør af landbrugsloven 
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vedrørende jordens drift og/eller afhændelse af ejendommens øvrige jorder 
til sammenlægning med anden landbrugsejendom.

Hvis arealerne, der ved den endelige vedtagelse af lokalplanen overføres til 
byzone, inden 5 år skal anvendes til bebyggelse mv., der udelukker en senere 
jordbrugsmæssig anvendelse, kan landbrugspligten ophæves uden tilladelse 
efter landbrugslovens § 6, når ovenstående forhold ved erklæring fra landin-
spektør godtgøres overfor Geodatastyrelsen.

vandløbsloven

I lokalplanområdet findes der eksisterende drænledninger. Bygherre skal 
derfor, inden der påbegyndes byggemodning, undersøge drænforholdene 
samt planlægge og projektere, hvordan drænledningerne skal omlægges før 
udstykning. Ændringer af eksisterende drænledninger kræver tilladelse efter 
vandløbsloven.

Etablering af broer, overkørsler eller lignende over Karise Bæk skal ligeledes 
godkendes efter vandløbsloven. Faxe Kommune er myndighed på området.

LokaLpLanens gennemføreLse
Der er ingen handlepligt i forhold til en vedtaget lokalplan, og det kan derfor 
ikke slås fast, hvornår lokalplanens muligheder bliver realiseret. Det forven-
tes dog, at lokalplanens muligheder i forhold til boligbyggeri bliver realiseret 
snarest efter lokalplanens vedtagelse.
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LokaLpLan bestemmeLser
Lokalplan 200.30 for boligområde øst for Karise Gårde

Faxe Kommune
I henhold til lov om planlægning (LBK nr. 1157 af 01/07/2020) fastsættes herved 
følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§1 Lokalplanens formål
            Det er lokalplanen formål, at:
1.1       udlægge området til boligformål og rekreative formål,
1.2      vejbetjene området fra Karl af Rises Vej,
1.3      fastlægge interne vej- og stiforløb,
1.4      udlægge areal til regnvandsbassin.

§2 Område og zonestatus
2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1.
2.2  Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 5cl og del af matr. nr. 4a Karise 

Gde, Karise, samt alle matrikler der efter den xx.xx.xxxx udstykkes 
herfra indenfor lokalplanens område.

2.3  Lokalplanområdet opdeles i delområde 1, 2, 3, 4 og 5 som vist på kort-
bilag 1.

2.4 Delområderne 1, 2, 3 og 4 er beliggende i landzone, og delområde 5 er 
beliggende i byzone. Delområde 1 og 4 overføres ved lokalplanens en-
delige vedtagelse til byzone. Delområde 2 og 3 forbliver i landzone ind-
til der foreligger en byggeretsgivende lokalplan for disse delområder.

2.5 I henhold til Planlovens § 15, stk. 4 tillægges lokalplanen bonusvirk-
ning og erstatter tilladelse efter Planlovens § 35, stk. 1. Bonusvirknin-
gen gælder for forhold beskrevet i § 3.5.

§3 Anvendelse
3.1 Delområde 1 og 2 udlægges til boligformål. 
3.2 Delområde 1 og 2 må bebygges med en blanding af åben-lav og tæt-lav 

boligbebyggelse i form af parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse som 
vist på kortbilag 2 og 3.

3.3 Der må etableres op til 47 boliger inden for delområde 1. Antallet af 
boliger indenfor delområde 2 fastsættes ved en senere byggeretsgiven-
de lokalplan.

3.4 Inden for delområde 1 og 2 kan der på den enkelte ejendom drives en 
sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområde 
under forudsætning af, at: Ejendommens karakter af beboelsesejen-
dom ikke forandres (f.eks. ved skiltning og lignende). Virksomheden 
er liberalt erhverv, kontor eller let service og ikke medfører gener for 
omgivelserne. Virksomheden ikke medfører behov for ekstra parke-
ring. Virksomheden ikke medfører gener i form af støj, luftforurening 
eller lugt. Virksomheden drives af den, der bor på den pågældende 
ejendom.

3.5 Delområde 3 og 4 udlægges til rekreative opholdsarealer, som vist på 
kortbilag 2 og 3. Indenfor delområde 3 kan der i den sydlige del etab-
leres regnvandsbassin og lignende tekniske anlæg samt andre anlæg, 
som er nødvendige for områdets forsyning.

3.6 Delområde 5 udlægges som sti for bløde trafikanter og eventuel ad-
gangsvej for Faxe Forsyning til regnvandsbassin.
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§4 Udstykning
4.1 Området skal udstykkes efter principperne vist på illustrationsplanen 

på kortbilag 3.
4.2 Ejendomme for åben-lav bebyggelse må ikke udstykkes med mindre 

grundstørrelse end 700 m2. Dobbelthuse må ikke udstykkes med 
mindre grundstørrelse end 500 m2  pr boligenhed. Rækkehuse må ikke 
udstykkes med mindre grundstørrelse end 250 m2 incl. andel af eget 
fællesareal, eksklusiv veje, stier og parkeringsarealer.

4.3 Tekniske anlæg som regnvandsbassiner og teknikbygninger, der er 
nødvendige for områdets forsyning, kan udstykkes selvstændigt.

4.4 Ejendomme til tekniske anlæg skal udstykkes, så grunden ikke er stør-
re end anlæggets sokkelflade + 1,0 meter hele vejen rundt herom.

§5 Vej, sti og parkeringsforhold
5.1 Der udlægges veje, stier og parkeringsarealer i princippet som vist på 

kortbilag 3.
5.2 Boligvejen skal udlægges med en bredde på min. 9 meter og anlægges 

med en minimum 5 meter bred kørebane og 1,5 meter bredt fortov, 
med mulighed for parkering langs vejen, som vist på vejprofilerne på 
kortbilag 4.

5.3 Stikveje skal udlægges med en bredde på min. 7 meter og anlægges 
med en minimum 5 meter bred kørebane.

5.4 Adgangsstier til de rækkehuse, som vist på kortbilag 2 med rød stiplet 
linje, udlægges i en bredde af minimum 2,5 meter og anlægges i mini-
mum 1,5 meters bredde.

5.5 Stiforbindelsen x-y som vist på kortbilag 2 udlægges i en bredde af 
min. 3 meter og anlægges i minimum 1,5 meters bredde.

5.6 Øvrige stiforbindelser vist på kortbilag 2 anlægges i minimum 1,5 
meters bredde.

5.7 Stier der forbinder boligveje med adgang til regnvandsbassiner etable-
res i en bredde af minimum 5 meter hvis de skal fungere som adgangs-
vej for Faxe Forsyning. Heraf kan den yderste 1,75 meter i hver side 
bestå af græsarmering.

5.8 Fortove langs veje og adgangsstier til rækkehuse skal befæstes med 
belægningssten eller lignende. Stiforbindelserne vist på bilag 2 skal 
anlægges i grus. Øvrige stier udføres som trampestier.

5.9 Af hensyn til renovationsvogne m.v. skal der indrettes vendepladser 
ved punkterne A og B som vist på kortbilag 2. Vendepladserne skal 
udformes efter vejlovens regler.

5.10 Vejarealer skal befæstes med asfalt.
5.11 Parkeringsarealer skal befæstes med asfalt eller med permeable over-

flader i form af belægningssten, græsarmering eller en kombination af 
en eller flere af nævnte belægninger.

5.12 Fartdæmpning som vist i princippet på kortbilag 3 kan etableres som 
hævet flade eller belægningsskifte.

5.13 For åben-lav boliger skal der etableres minimum 2 parkeringspladser 
pr. bolig på egen grund.

5.14 For tæt-lav boliger skal der etableres minimum 1,5 parkeringspladser 
pr. bolig.

5.15 Ved rækkehusene skal der etableres fælles cykelparkering.
5.16 Parkering af uindregistrerede køretøjer og både er ikke tilladt på de 

enkelte ejendomme.
5.17 Lastbiler, campingvogne og andre uindregistrerede fartøjer som biler 
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og både må ikke parkeres eller opbevares på fælles parkeringspladser, 
veje eller på andre fælles ubebyggede arealer.

§6 Tekniske anlæg
6.1 Alle forsyningsledninger til el, spildevand m.v. inden for lokalplanom-

rådet skal fremføres under terræn.
6.2 Ny bebyggelse skal tilsluttes almen vandforsyning, el-net og offentlig 

kloak.
6.3 Der kan etableres et anlæg til håndtering af regnvand i form af et vådt 

regnvandsbassin med permanent vandspejl til forsinkelse og rensning 
af regnvand. Anlægget skal placeres i den sydlige del af delområde 3 
med en størrelse på op til 8.500 m2.

6.4 Adgang til regnvandsbassinet kan ske fra eksisterende sti ved Skolega-
de eller fra boligveje, se kortbilag 2.

6.5 Regnvandsbassinet skal udføres med en variation i brinkernes hæld-
ning og med en hældning på maksimalt 1:5. Mindst en af regnvands-
bassinets sider skal udføres med en hældning på maksimalt 1:7.

6.6 Regnvandsbassinet skal ligge min. 5 meter fra kanten af stien benævnt 
X-Y på kortbilag 2, og i en afstand af 5 meter fra skel må der ikke ter-
rænreguleres.

6.7 Regnvandsbassinet er et teknisk anlæg, men skal udformes som et 
rekreativt element og skal fremstå som en integreret del af de grønne 
arealer. Anlæg kan med fordel etableres som bassiner med forskellige 
dybder for at forbedre vilkårene for dyr og planter.

§7 Bebyggelsens omfang og placering
            Delområde 1
7.1 Bebyggelsesprocenten for åben-lav bebyggelse må ikke overstige 30% 

for den enkelte ejendom.
7.2 Bebyggelsesprocenten for tæt-lav bebyggelse må ikke overstige 40 % 

for den enkelte ejendom. Hvis der bygges tæt-lav bebyggelse i kun 1 
etage, må bebyggelsesprocenten ikke overstige 30 %. Andel af fællesa-
realer til tæt-lav bebyggelse kan indgå i beregningen. Se også § 4.2.

7.3 Bebyggelsen skal placeres efter principperne vist på kortbilag 3.
7.4 Boliger kan opføres i op til 2 etager, og med en bygningshøjde på mak-

simalt 8,5 meter over terræn eller et af kommunen fastsat niveauplan.
7.5 Der skal til hver tæt-lav bolig etableres et depotrum/skur med udven-

dig adgang. Depotrummet/skuret kan eventuelt integreres i boligen.
7.6 Bebyggelse skal placeres min. 2,5 meter fra skel. Tagudhæng må dog 

placeres indtil 2 meter fra skel.
7.7 Facadehøjden må ikke overstige 5 meter over færdigt terræn. Bestem-

melsen om facadehøjde gælder ikke gavltrekanter eller lignende, jf. 
bygningsreglementet.

            Delområde 2
7.8 Der skal udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for delområdet, før 

området kan bebygges.

            Delområde 3, 4 og 5
7.9 Delområderne må ikke bebygges.
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§8 Bebyggelsens ydre fremtræden - Delområde 1
8.1 Mindst 50% af en bygnings facader skal udføres som enten blank eller 

vandskuret teglstensmur eller fremstå pudset. Mindre bygningsdele 
og facadepartier kan udføres i andre materialer som træ, fibercement, 
eternit, metal, glas eller lignende.

8.2 Facader skal fremstå farvemæssigt i enten materialets naturlige udse-
ende (evt. olieret eller lakeret) eller inden for farveskalaen sort, grå, 
gul, rød, brun, beige og hvid.

8.3 Tage skal udføres som sadeltage med en taghældning på minimum 25 
grader og skal fremstå i røde, gule eller brune tegl eller sorte betontag-
sten.

8.4 Facader og tage må ikke etableres med blanke og reflekterende mate-
rialer. Glansværdien må maksimalt være 30 o/oo og refleksionsværdi 
maksimalt 2,5 %. Bestemmelsen gælder ikke for solceller, solfangere, 
ovenlysvinduer og drivhuse.

8.5 Der tillades solfangere og solcellepaneler på tage og i facader, hvis de 
fremstår som en integreret del af bygningens arkitektur.

8.6 Småbygninger som garager, carporte, cykelskure og lignende kan ud-
føres med anden tagform og i andre materialer og farver end beboel-
sesbygningerne.

§9 Skiltning og belysning
9.1 Vej-, parkerings-, sti- og fællesarealer skal indrettes med vejbelysning 

i overensstemmelse vejbelysningsreglerne. Armaturer inden for lokal-
planens område skal være af samme type for henholdsvis friarealerne, 
stier og veje.

§10 Ubebyggede arealer
            Delområde 1 og 2
10.1 Ubebyggede arealer må kun anvendes til haver, opholds-, adgangs- og 

parkeringsarealer.
10.2 Til hvert rækkehus  skal der etableres et privat udendørs opholdsareal 

på min. 30 m2 i form af en have/terrasse.
10.3 De fælles friarealer ved rækkehusene samt fælles parkeringsarealer 

skal sikres en landskabelig bearbejdning med plantning af træer og 
buske.

10.4 Langs stiforbindelsen x-y som vist på kortbilag 2 kan der etableres an-
læg, der understøtter arealernes anvendelse, eksempelvis legepladser, 
udendørs fitness eller lignende.

10.5 Der skal etableres et afskærmende beplantningsbælte langs Karl af 
Rises Vej, som vist i princippet på kortbilag 3.

10.6 Hegn mod veje, friarealer og stier skal udføres som levende hegn. Ved 
dobbelthuse og parcelhuse, der har forhave ud til boligvejen, må heg-
net af hensyn til oversigtsforhold have en max. højde på 0,8 meter.

10.7 Ved tæt-lav bebyggelse må hegn mellem naboer udføres som fast hegn.
10.8 Forhaver må gerne fremstå åbne uden levende hegn mod vejskel.
10.9 Levende hegn mod veje, friarealer og stier skal plantes minimum 0,5 

meter inde på egen grund målt i forhold til skel.
10.10 Sten-/jorddigerne vist på kortbilag 4 er fredet og må ikke gennembry-

des eller på anden måde ændres uden Faxe Byråds tilladelse. Eksiste-
rende beplantning på diget skal bevares så længe den er levedygtig.

10.11 Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,5 meter. Der må ikke 
foretages terrænregulering nærmere naboskel end 1 meter. For ter-



27

LokalplanbestemmelserLokalplan 200-30
Boligområde ved Karise Gårde 

rænregulering omkring regnvandsbassin se § 6.5 og § 6.6. 

            Delområde 3 og 4
10.12 Områderne skal gøres offentligt tilgængeligt gennem anlæg af stier og 

må ikke springe i skov.
10.13 Delområde 3 skal have karakter af eng med høje græsser og urtevege-

tation.
10.14 Delområde 4 skal have et plejet udtryk, eksempelvis med klippet græs.
10.15 Arealet omfattet af fortidsmindebeskyttelse jf. kortbilag 5  og arealet 

langs Karise Bæk, skal friholdes for beplantning.

            Delområde 5
10.16 Det ubebyggede areal må kun anvendes som stiforbindelse og eventuel 

adgangsvej for Faxe Forsyning til regnvandsbassin.

§11 Grundejerforeninger
11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige 

grundejere indenfor lokalplanens område, med undtagelse af Faxe 
Forsyning og Faxe Kommune.

11.2 Grundejerforeningens forpligtelser er opdelt som vist på kortbilag 6.
11.3 Grundejerforeningen skal varetage alle grundejernes fællesopgaver, 

som drift og vedligeholdelse af de på kortbilag 6 udlagte fælles rekrea-
tive opholdsarealer indenfor delområde 3 og 4, private fællesveje, fæl-
les parkeringsarealer og stiforbindelser indenfor lokalplanens område.

11.4 For så vidt angår drift og vedligeholdelse af de på kortbilag 6 udlagte 
fællesarealer og adgangsstier ved rækkehusene varetages dette sær-
skilt af grundejerne af rækkehusene.

11.5 Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på fællesarealer, pri-
vate fællesveje, herunder stier, friarealer mv.

11.6 Grundejerforeningen skal i øvrigt varetage de opgaver, som i medfør af 
lovgivningen henlægges til foreningerne.

11.7 Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af 
Faxe Kommune.

11.8 Grundejerforeningen skal oprettes senest når 50% af grundene inden 
for lokalplanens delområde 1 er beboet, eller når Faxe Kommune 
kræver det.

11.9 Grundejerforeningen skal, hvis Faxe Kommune kræver det, optage 
medlemmer fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med en eller 
flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller 
opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.

§12 Forudsætninger for ibrugtagen
            Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:
12.1 Der er sket tilslutning til det offentlige spildevandssystem.
12.2 Der er sket tilslutning til el- og vandforsyning.
12.3 Veje, stier og p-pladser i delområde 1 og 4 er anlagt.
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lokalplanForslagets Midlertidige retsvirkninger

I perioden fra lokalplanforslaget er offentliggjort og indtil byrådet har vedta-
get lokalplanen endeligt må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke 
udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. 

Der gælder i henhold til planlovens §17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod 
udstykning, bebyggelse og ændring af arealanvendelsen. Den eksisterende 
lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan 
der i henhold til planlovens § 17, stk. 2 under visse forudsætninger opnås 
tilladelse til bebyggelse eller udnyttelse af en ejendom i overensstemmelser 
med forslaget, såfremt det aktuelle projekt er i overensstemmelser med kom-
muneplanen og der ikke er lokalplanpligtigt.

Lokalplanen midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne 
lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse. 

Lokalplanforslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden tre år 
fra offentliggørelsen.

lokalplanens retsvirkninger

Når der er sket offentlig bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan, 
må det ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestem-
melser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. 
Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er 
indeholdt i planen.

Byrådet kan meddele dispensation til mindre afvigelser fra lokalplanen 
bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i pla-
nen. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny 
lokalplan.

En bestemmelser i en lokalplan, hvis indhold er fastlagt efter aftale med 
statslige eller regionale myndigheder, kan kun fraviges med miljøministerens 
henholdsvis pågældende myndigheds samtykke.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med 
lokalplanen, fortrænges af planen.

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyg-
gelsesregulerende bestemmelser i byggeloven. 
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Vedtagelsespåtegning

Således vedtaget af Faxe Byråd forslag til Lokalplan nr. 200-30 til offentlig 
høring.

Faxe byråd d. xx.xx.2022.

Ole Vive    Thomas Knudsen

Borgmester    Direktør
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Lokalplanafgrænsning

Eksisterende bebyggelse

Højdekurve

Matrikelskel (Ejerlav: Karise Gde., Karise)
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KortbilagLokalplan 200-30
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Lokalplanafgrænsning
Matrikelskel
Eksisterende bebyggelse
Rækkehuse,
incl. fælles friarealer
Dobbelthuse
Parcelhuse

Regnvandsbassin
"Plejet" rekreativt grønt område
"Vildt" rekreativt grønt område
Stiforbindelser
Adgangs sti
Princip - adgangssti rækkehuse
Reserveret/potentiel cykelsti

Intern boligvej
Stikvej
Fælles parkering
Adgang biler
Adgang gående/cyklister
Potentiel adgang forsyning

Kortbilag 2 - Arealanvendelse
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A/B  Vendepladser jf. § 5.9
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Lokalplanafgrænsning

Delområdeafgrænsning

Matrikelafgrænsning

Eksisterende bebyggelse

Kortbilag 3 - Illustrationsplan
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