
 
 

Fil: Indstilling til Plan og Kulturudvalget 26. nov. 2019 

Til Faxe Kommune, Plan & Kulturudvalgets medlemmer 

• René Tuekær (L) (formand) 
• Lars Folmann (O) 
• Nellie Bradsted (V) 
• Mikkel Dam (I) 
• Inger Andersen (A) 
• Per Thomsen (A) 
• Michael Christensen (C) 

Haslev d. 24. nov. 2019 

Vedr.: Møde i Plan & Kulturudvalget den 26. nov. 2019, punkt 148 vedr. Haandværkerhøjskolen 

Kære folkevalgte medlemmer af plan og kulturudvalget.  

På jeres møde skal I - under punkt 144 og 145 - behandle forvaltningens oplæg til proces- og tidsplan for 

Planstrategi 2020 og Kommuneplan 2021, hvor der lægges op til en fuld revision af den gældende 

kommuneplan fra 2013.  

Vi skal så indtrængende det er os muligt, venligst anmode jer hver især om at overveje jeres stillingtagen til 

forvaltningens indstilling om endelig vedtagelse af forslaget til kommuneplantillæg nr. 16 og forslaget til 

lokalplan 500-85 om blandet bolig og erhverv ved Haandværkerhøjskolen. 

Det er vores opfattelse, at et kommuneplantillæg her helt klart strider imod Planlovens ånd og bogstav. Der 

er tale om voldsomme ændringer med forventede afledte virkninger for hele det område, som i 

Kommuneplan 2013 er benævnt ved Byplanrammerne H-O3 ”Skoleparken”, H-R1 ”Skoleengen” (Se bilag). 

En vedtagelse vil foruddiskontere og fastlåse det kommende arbejde med Planstrategi og Kommuneplan  

Området er - i den gældende kommuneplan - sammenhængende og udlagt til offentlige formål og rekreativt 

område. Det rekreative område ”Skoleengen” forbinder i virkeligheden institutionerne på ”bakken” med 

”Vibeengskolen” og danner dermed et enestående, ja unikt område, som ikke mange byer kan prale af. 

Tænk at have et så bynært naturområde til glæde for børn på vej til og fra skole, for motionister og 

pensionister. Tænk, at bevare muligheden for fortsat aktivitet, uddannelse og arbejdspladser på 

Haandværkerhøjskolen.   

Et så vitalt og afgørende område for Haslev By, bør ikke ændres uden en gennemgribende proces, med fuld 

offentlighed og borgerinddragelse.  

Vi håber derfor, at I har modet til at sige nej til forvaltningens indstilling om endelig vedtagelse af 

kommuneplantillæg nr. 16 og dermed også til lokalplan 500-85. Det kommende arbejde med planstrategi og 

ny kommuneplan er en rigtig god begrundelse. En mindst lige så god begrundelse er, at ikke alle tillæg skal 

kunne vedtages, for sker det, så bliver kommuneplanen et ligegyldigt dokument uden et langsigtet 

perspektiv. Og så vil borgerinddragelse og inddragelse af interessenter i den kommende proces være 

ligegyldig og helt uvedkommende.   

 

Med venlig hilsen  

Carl Axel Lorentzen (rådgivende ingeniør), Bent Ole Bærenholdt (tidl. højskole- og efterskoleforstander), 

Niels Jørgen Hansen (formand for HIS, tidl. efterskoleforstander og friskoleleder), Erling Hugger Jakobsen 

(tidl. byråds- og regionsrådsmedlem), Jørgen Hansen (tidl. leder af bygningskonstruktøruddannelsen og 

konsulent i undervisningsministeriet). Alle bosiddende i Haslev. 

Bilag: 1. Oversigt over det aktuelle område og 2. Kortbilag fra den gældende kommuneplan  
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