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LOV OM PLANLÆGNING
Lov om planlægning (LBK nr. 287 af 16. april 2018 (som ændret ved LBK 19.01.2018 
nr. 50, L 2018-01-30 nr. 62 og l 2018-01-30 nr. 63) (LBK nr. 1529 af 15. november 
2015 med senere ændringer)samler alle reglerne om fysisk planlægning. Loven er 
senest revideret med lov nr. 668 af 8. juni 2017.
 
Zoneinddeling
Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhuszoner og landzoner. Egentlig byudvikling 
kan kun finde sted i byzoner. 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.

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.

Rettelse
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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. 16 og lokalplanforslag nr. 500-85, 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 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr, 
448 af 10. maj 2017) § 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 Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk 
eller www.virk.dk.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du 
klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisa-
tion 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.

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.

OFFENTLIGHEDSPERIODE
Forslag til Lokalplan 500-85 Blandet bolig og erhverv ved Håndværkerhøjskolen i 
Haslev og forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 er offentliggjort den 03.04.2018. Plan-
forslagene er i offentlig høring i perioden den 03.04.2018 til den 29.05.2018.

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

Eller som brev til: Faxe Kommune
Center for Plan & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
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INDLEDNING
Dette dokument indeholder forslag til lokalplan 500-85 Blandet bolig og erhverv 
ved Håndværkerhøjskolen i Haslev. 

Dokumentet er opdelt i følgende hovedafsnit:

Redegørelse
Redegørelsen indledes med en beskrivelse af lokalplanområdet og dets beliggenhed, 
lokalplanens 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, placering og ydre fremtræden, samt bestemmel-
ser for øvrige forhold, der reguleres af lokalplanen. Afsnittet afsluttes med lokalpla-
nens retsvirkninger for ejere, samt en vedtagelsespåtegning.

Kortbilag
Kortbilag, hvortil der henvises i lokalplanen, viser lokalplanområdets og delområders 
afgrænsning, byggefelter og andre forhold det er relevant at vise i sammenhæng med 
lokalplanbestemmelserne.
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REDEGØRELSE
BAGGRUND 
Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske om at om-
danne EUC's ejendom på Skolegade i Haslev til boligformål med mulighed 
for indpasning af  visse typer erhverv. EUC har gennem mange år drevet 
skolevirksomhed på ejendommen, men har i 2017 flyttet alle deres aktiviteter 
til en anden adresse i byen. Udover at omdanne en del af den eksisterende 
bygningsmasse til boliger er det også ønsket at få mulighed for at opføre nye 
boliger på området. 

FORMÅL

Lokalplanens formål er, at udlægge området til blandet bolig og erhverv i 
form af etagebebyggelse og tæt-lav bebyggelse (rækkehuse) med mulighed 
for indpasning af visse former for erhverv, herunder kontorerhverv. Formå-
let er at fastsætte bestemmelser for det maksimale antal boliger, byggeriets 
omfang og placering samtidig med at kulturarvsværdierne, stedets parkagti-
ge karakter og stedets ånd sikres bedst muligt. 
Det er derudover formålet at sikre, at hovedbygningen forbliver synlig set fra 
syd, hvor den sammen med Emmaus og gymnasiet (MSG) udgør en vigtig 
”skyline” og fortælling om byens tid som skoleby.

LOKALPLANOMRÅDET

Lokalplanområdet er beliggende i byens gamle skolekvarter centralt i Haslev 
på Skolegade 21, og strækker sig over ca. 4 ha. Mod nord afgrænses området 
af et ældre villakvarter der opstod i starten af 1900-tallet. Mod øst ligger Em-
maus, der er tidligere højskole og i dag huser mange forskellige aktiviteter 
som f.eks. højskole, Bed & Breakfeast, galleri og konferencevirksomhed. Mod 
vest ligger Midtsjællands Gymnasium (MSG) og mod syd findes Skoleengen, 
der dels er dyrket mark og dels et vådt engområde der afgræsses af kreaturer 
og får.
De tre store skolekomplekser ligger alle med store hovedbygninger omgivet 
af have- og parkområder, og er tilsammen et vigtigt element i byens historie, 
såvel som i byens visuelle fremtoning når man ankommer til byen fra syd.

Gymnasiet

EUC

Højskolen Emmaus

Lokalplanområdet vist på luftfoto:

Præcisering
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EKSISTERENDE FORHOLD

Området består i dag af en stor hovedbygning fra 1922 med tilhørende kolle-
gium tilbygget i 1931. Derudover er der i områdets vestlige del opført en del 
mindre bygninger, som huser forskellige typer værksteder, undervisnings-
faciliteter og kollegium, i den nord-vestlige del af området findes et tidligere 
hotel. En stor del af området er i dag park med forskellig haverum og varie-
rende beplantning og stier.
Områdets terræn falder fra nord mod syd. Hovedbygningen ligger i kote 50 
og den sydlige del af arealet i kote 41, hvilket giver området et naturlige fald 
på ca. 9 meter. Dette er medvirkende til at hovedbygningen træder frem og 
kan ses på lang afstand.

Eksisterende anvendelse:

Hotel

Hovedbygning

Kollegiebygning

Bygninger med  
undervisningslokaler  
og værksteder

Den nordlige del af  parken

Den sydlige del af  parkområdet med værkstedsbygninger
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LOKALPLANENS INDHOLD

Lokalplanen giver mulighed for, at udvikle EUC's tidligere skoleområde til 
boligområde med omdannelse af eksisterende bebyggelse til boliger og etab-
lering af ny bebyggelse i op til 3 etager. Der gives mulighed for at opføre op 
til 130 boliger i alt i både eksisterende og ny bebyggelse. Lokalplanen giver 
derudover mulighed for, at der kan etableres visse former for liberalt er-
hverv, overnatningsvirksomheder og mindre håndværksvirksomheder, som 
er forenelige med et boligområde. I tilknytning til håndværksvirksomheder-
ne kan der tillige etableres detailhandel til salg af produkter der er repareret 
og/eller produceret i virksomheden. Området vil fortsat kunne anvendes til 
undervisningsformål idet eksisterende lovlig anvendelse vil kunne fortsætte.
Lokalplanområde inddeles i to delområder, hvor bebyggelsesprocenten er 
henholdsvis 30 % (matr. nr. 18gl) og 40 % (matr. nr. 18cr). Bebyggelsens 
omfang og placering reguleres gennem udlæg af byggefelter og bebyggelsens 
højde falder gradvist med terrænet fra hovedbygningens 3½ etager i nord 
til maksimalt 2 etager længst mod syd. Lokalplanen giver mulighed for at ny 
bebyggelse maksimalt kan opføres i 3 etager.

Lokalplanområdet har vejadgang fra Skolegade og der udlægges areal til  
interne fordelingsveje til de enkelte bygninger. Der udlægges ligeledes areal 
til etablering af 1,5 p-plads pr. bolig ca. 200 parkeringspladser i området, 
hvoraf en del er eksisterende. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for, hvor 
mange parkeringspladser der skal etableres pr. bolig. Parkeringspladserne 
etableres i takt med at boligområder udbygges.

Den centrale grønne akse gennem området friholdes for bebyggelse i en 
bredde på mindst 25 meter, således at hovedbygningen forbliver synlig, når 
man ankommer til byen via omfartsvejen syd for området. Områdets kultur-
historiske værdier sikres med lokalplanen idet hovedbygningen er udpeget 
med bevaringsværdi 1 (SAVE-værdi) og kollegiet med bevaringsværdi 4, 
ligeledes er en del af det eksisterende parkområde udpeget som bevarings-
værdigt. For alle bevaringsværdige elementer i lokalplanens område, er der 
fastsat bestemmelser for, hvordan de skal bevares og hvordan de kan æn-
dres.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af solenergianlæg, ventilation og 
lignende på de nye bygningers tage. Disse konstruktioner skal inddækkes 

Visualisering af  området terræn samt ekssiterende og mulig ny bebyggelse. 

Visualisering af, hvordan mulig nybebyggelse indpasses i området omkring den centrale grønne akse. Visualiseringen viser udsigten fra 
Troelstrupstien syd for området.

Slettes pga. gentagelse.

Præcisering

Præcisering
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med en let konstruktion, da tagene kan ses som en del af udsigten fra de 
øverste lejligheder i hovedbygningen. Der stilles i lokalplanen krav om at 
tage på ny bebyggelse skal udføres som flade tage.
Lokalplanen regulerer ikke, i hvilken rækkefølge bebyggelsen skal omdannes 
eller opføres, men i forbindelse med en eventuel etapevis realisering af lokal-
planens muligheder, kunne følgende scenarier bl.a. udvikles:

• Hovedbygningen renoveres og indrettes til boliger som første etape.
• Hovedbygningen udlejes og der opføres en del af den nye bebyggelse 
som første etape.

I begge scenarier vil det være muligt at bevare de eksisterende værkstedsbyg-
ninger, der er placeret ved det vestlige skel. Lokalplanen giver mulighed for 
at disse eksisterende værksteder kan anvendes til bl.a. kunstneriske værk-
steder som keramiske værksteder, glaspusteri, atelier og værkstedsrum til 
cykler. Hvis det efterfølgende viser sig, at være en succes med integration af 
kunstneriske værksteder vil det være muligt at integrere dette i nybyggeriet. 
Lokalplanen hindrer desuden ikke eksisterende lovlig anvendelse af byg-
ningerne. Eksisterende lovlig anvendelse vil der ud over kunne fortsætte som 
hidtil.

BORGERINDDRAGELSE

Der har forud for planlægningen været gennemført en offentlighedsfase/
idéfase, hvor der er indkaldt idéer og forslag i forbindelse med planlægnin-
gen, jf. planlovens § 23c. Der er indkommet i alt 6 bemærkninger i idéfasen, 
bemærkningerne handler i hovedtræk om:
• Hensynet til naboerne i forbindelse med byggeri i op til 3 etager og gen-

relt byudvikling i området.
• At indkig til hovedbygningen er et vigtigt  element i byen.
• At der er andre, mere velegnede arealer til byudvikling i Haslev by.
• Den trafikale situation i området som helhed.
• Forslag om at udlægge arealet til grønt område eller parcelhusområde i 

stedet for etagebyggeri.
• At området omkring de gamle skoler, samt skoleengen og skolemarken 

bør friholdes for byggeri.
Bemærkningernes fulde længde og Center for Plan & Miljøs anbefalinger 
fremgår af hvidbogen, der indgår som en del af den politiske behandling af 
planforslaget.
På baggrund af de indkomne bemærkninger er der gennemført en trafiktæl-
ling og efterfølgende trafikanalyse af de forventede trafikale konsekvenser at 
at udbygge området med boliger, se mere på side 13.

Offentlig høring af planforslag
Center for Plan & Miljø modtog 15 høringssvar og en underskriftsindsamling 
i høringsperioden. Høringssvarene omhandler i hovedtræk:
• Spørgsmål til baggrunden for planlægningen
• Et ønske om at fastholde den eksisterende anvendelse med ungdomsud-

dannelse på ejendommen
• Spørgsmål til trafikanalysens konklusioner
• Bebyggelsens højde og type og hvor mange boliger der kan etableres
Bemærkningernes fulde længde og Center for Plan & Miljøs kommentarer 
fremgår af hvidbogen, der indgår som en del af den politiske behandling i 
forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen. Der er foretaget indre 
ændringer i lokalplanen som følge af høringssvarene.

Omformuleret

Præcisering

Afsnit om offentlig høring 
indsat
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FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING
STATSLIG OG REGIONAL PLANLÆGNING

Det er vurderet, at lokalplanen er i overensstemmelser med statslig og regio-
nal planlægning.

Grundvandsinteresser
Lokalplanområdet ligger indenfor område med særlige drikkevandsinteres-
ser (OSD) jf. bekendtgørelse nr. 1255 af 26. november 2014 om udpegning af 
drikkevandsressourcer. Der er ikke boringsnært beskyttelsesområde BNBO) 
indenfor lokalplanområdet.

Som udgangspunkt må der ikke planlægges for virksomheder og anlæg der 
medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet indenfor området 
med særlige drikkevandsinteresser. 
Kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan nr. 500-85 udlægger området til 
blandet bolig og erhverv med mulighed for visse former for erhverv, der er 
forenelige med et boligområde og kan eksistere på boligernes præmisser. 
Lokalplanen fastsætter udtømmende bestemmelser for, hvilke typer erhverv 
der kan etableres i området. Ingen af disse erhverv figurerer på bilag 1 i 
”vejledning om krav til kommuneplanlægning indenfor områder med særlige 
drikkevandinteresser og indvindingsoplande til almene forsyninger udenfor 
disse” (december 2016).

Lokalplanområdet er beliggende i et område med bymæssig bebyggelse og 
har hidtil været udlagt til offentlige formål. Lokalplanen giver mulighed for 
at området kan anvendes til blandt bolig og erhverv samt grønt område. Det 
er derudover tidligere konstateret, at der er et beskyttende lerlag under store 
dele af Haslev By. 

Faxe Kommune vurderer på den baggrund, at planlægningen kan realiseres 
med forholdsvis lav risiko for påvirkning af grundvandet i området. Mindst 
mulig belastning af grundvandet sikres ved at spildevand ledes til offentlig 
kloak. Lokalplanen giver mulighed for, at regnvand afledes lokalt, såfremt 
de lokale og geotekniske forhold tillader det. Dette kan ske ved at regnvand 
forsinkes (svarende til naturlig afstrømning) på egen grund inden det ledes 
til Troelstrup bæk.

KOMMUNEPLAN 2013-2025
Lokalplanen er ikke i overensstemmelser med kommuneplanens rammebe-
stemmelser vedrørerende områdets anvendelse, derfor er der sideløbende 
med udarbejdelse af lokalplanen udarbejdet et tillæg til kommuneplan 2013.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 ændrer områdets anvendelse fra of-
fentlige formål til blandet bolig og erhverv i form af tæt/lav bebyggelse og/el-
ler etagebebyggelse. Bebyggelsesprocenten fastsættes i kommuneplantillæget 
til max. 40 % for tæt/lav og max. 50 % for etagebebyggelse. Bebyggelsen kan 
maksimalt opføres i 3 etager og en højde på 12 meter. Desuden fastlægges 
det i kommuneplantillægget, at bebyggelsen skal falde med terrænet, således 
at der kan være 3 etager i den nordlige ende og 2 etager i den sydlige del, ud 
mod Skoleengen.
 

EKSISTERENDE LOKALPLANER
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Området er omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 1 fra 1969, som udlægger 
området til offentlige formål. Byplanvedtægten giver mulighed for at opføre 
bygninger til undervisningsbrug, sygehuse, plejehjem, kirke, teater, offent-
lige bygninger og lignende samt udlægges arealer til sportsanlæg, parker og 
offentlige formål.

BEVARINGSVÆRDIER - SAVE VURDERING

I forbindelse med udarbejdelsen af denne lokalplan er der foretaget en  
SAVE-registrering af hovedbygningen og kollegiebygningen. SAVE-registre-
ringen er en vurdering af bygningers bevaringsværdi. Baseret på en række 
parametre tildeles den enkelte bygning en bevaringsværdi, hvor 1 er den 
højeste. Parametrene er: Arkitektoniske værdi, kulturhistorisk værdi, miljø-
mæssig værdi, originalitet og bygningens tilstand. SAVE kommer fra engelsk 
= Survey of Architectural Values in the Environment, på dansk ”Bevaring af 
arkitektoniske værdier i omgivelserne”.

Hovedbygningen
Hovedbygningen fra 1922 fremstår  i dag med pudset mur med originalt rødt 
vingetegltag i nyklassicistisk stil. Vinduerne er udskiftet til nye i oprindelig 
stil. Bygningen, der er opført i 3½ etage med høj kælder, ligger markant på 
en bakkekam sammen med to af byens øvrige skolebygninger, gymnasiet og 
højskolen Emmaus. Bygningen har ikonisk betydning for Haslev og byens 
stolte historie, som en vigtig skoleby på Sjælland. Et meget smukt og elegant 
byggeri med en helt unik landskabelig placering i byen.

Det imponerende bygningsværk blev tegnet af bygmester N.C. Christensen 
og modtog elever fra hele landet. Mange håndværksmestre sendte deres 
lærlinge på et 5-måneders dagskoleophold her i stedet for på en af de tekni-
ske aftenskoler. Der var bygningskonstruktører,  murere, tømrere, malere og 
snedkere. Desuden blev der undervist i karosserifaget og smedefaget. 

Går man indenfor i hovedbygningen findes der en række integreret kunst 
og kunsthåndværk, der er med til at skabe den særlige atmosfære der er på 
stedet. De forskellige kunstelementer vidner om stedets historie som hånd-
værkerhøjskole.
Stedets indvendige kvaliteter indgår ikke i den samlede SAVE vurdering, der 
alene omfatter udvendige kvaliteter, men de er absolut værd at bemærke.

Hovedbygningen er udpeget med en samlet bevaringsværdi på 1.

Hovedbygningen set fra parken syd for.

Præcisering

Afsnit tilføjet
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"Sukkenes bro"

Kollegiet
Kollegiet, der er en 3 etager høj sidefløj blev opført i 1931, fremstår pudset 
med rødt vingetegltag og nyere vinduer i oprindelig stil.
Arkitektonisk søger bygningen at tilpasse sig den storslåede hovedbygning, 
men med en større enkelthed med et islæt af funkis. Mellem hovedbygningen 
og kollegiet er der opført en lille mellemgang, der i folkemunde hedder suk-
kenes bro. Mellembygningens facade er pudset og malet i en dyb rød farve og 
har klare funkis træk.

Kollegiebygningen og "sukkenes bro"

Kollegiet er udpeget med en samlet bevaringsværdi på 4.

Sukkenes bro
I dag bindes hovedbygningen og kollegiet sammen af en mindre bygning, 
som i folkemunde kaldes "sukkenes bro". "Sukkenes bro" er ikke SAVE-vur-
deret, men bidrager til helhedsoplevelsen af området, som det fremstår i dag. 
Da kollegiebygningen i sig selv ikke er vurderet til at have en høj bevarings-
værdi vil det være muligt at få tilladelse til at rive bygningen ned, herved vil 
helheden forsvinde og det er vurderet, at der derfor ikke er grundlag for at 
fastsætte bestemmelser for bevaring af "Sukkenes bro"

Kulturmiljø
Den nordlige del af lokalplanområdet ligger inden for udpeget kulturmiljø 
i kommuneplan 2013. Udpegningen betyder, at kvaliteten af kulturmiljøet 
skal sikres for eksempel gennem udarbejdelse af lokalplaner for området. 
Afgrænsningen af kulturmiljøet tager udgangspunkt i Trap Danmarks kort 
over Haslev fra 1952:
Kortet oplister de funktioner byen indeholdt omkring år 1950 og afspej-
ler Haslevs storhedstid som håndværks- og skoleby. Trap Danmark kortet 
omfatter de mest interessante kulturmiljøer og markante bygninger i Haslev, 
her i blandt den tidligere håndværkerhøjskole, som denne lokalplan vedrø-
rer. 
Kulturmiljøets kvaliteter sikres gennem lokalplanens bestemmelser for, 
hvordan bygninger må ændres samt bestemmelser for, at en del af det grøn-
ne parkområde skal bevares.

Fredninger
Der er ikke registreret nogen form for fredninger eller § 3 udpegede natur-
områder indenfor lokalplanområdet.
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TRAFIKFORHOLD

Lokalplanområdet har vejadgang fra Skolegade.

Der er i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse foretaget trafiktællinger 
på Skolegade og der er udarbejdet en trafikanalyse, for at belyse de forven-
tede trafikale konsekvenser af at omdanne området til boligområde. Analy-
sen er i første omgang udarbjdet på baggrund af et forventet boligudlæg på 
90-100 boliger (tæt-lav og lejligheder) og er herefter revideret til at belyse 
de forventede konsekvenser ved en udbygning med op til 130 lejligheder nye 
boliger i både eksisterende og nyt byggeri. 

Trafikanalysen konkluderer, at der sandsynligvis vil genereres mere trafik 
end skolen gjorde, da den var i fuld drift, men at der både før og fremadrettet 
er tale om begrænsede trafikmængder. Det er estimeret, at et boligprojekt 
med op til 130 boliger maksimalt genererer 1 biltur i minuttet i spidsbelast-
ningstimen (kl. 07.00-08.00 og kl. 15.00-16.00). Der kan i spidsbelastnings-
timen kortvarigt være perioden med mere trafik, men det vurderes ikke at 
give afviklingsmæssige problemer. Mertrafikken kan dog resultere i at flere 
cykler på fortovene på Skolegade, hvilket på længere sigt kan få betydning 
for den fremtidige indretning af skolegade. Sidstnævnte reguleres ikke med 
denne lokalplan, men udviklingen vil blive fulgt gennem den løbende trafik-
overvågning.

OFFENTLIG SERVICE

Området er beliggende i skoledistrikt vest, som omfatter afdeling Nordskov 
og afdeling Vibeeng. Det eksisterende stinet ligger i umiddelbar tilknytning 
til lokalplanområdet, via stinettet er der under 1,5 km til afdeling Vibeeng.
Lokalplanområdet er desuden beliggende under 500 meter fra Haslev 
midtby, hvor der findes indkøbsmuligheder, borgerservice, bibliotek, råd-
hus, biograf, svømmehal, idrætsanlæg samt togstation og busterminal med 
forbindelse til bl.a. København, Køge, Næstved og Ringsted.

TEKNISKE FORHOLD
Ny bebyggelse skal tilsluttes områdets forsyningsanlæg og ledninger for vand 
og el. Alle kabler og rør i området skal fremføres i jorden.

ENERGIFORSYNING

SEAS/NVE Cerius er netselskab og el-leverandør i området, dvs. de har an-
svaret for en sikker elforsyning i området. Der kan frit vælges el-leverandør. 
El-leverandørselskabet er det selskab, der sælger el til slutbrugerne.

VARMEFORSYNING

Der er tilslutningspligt* til kollektiv varmeforsyning i området. Området for-
synes med fjernvarme fra Haslev fjernvarme. Opvarmning må ikke ske ved 
etablering af oliefyr eller direkte el-varme. 
Supplerende opvarmning skal opfylde kravene for dispensation til fritagelse 
for tilslutning til kollektiv varmeforsyning jf. bekendtgørelse om tilslutning 
mv. til kollektiv varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 904 af 24. juni 2016.

*) Jf. Planlovens § 19, stk. 4 skal byrådet dispensere fra en lokalplans be-
stemmelser om til slutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som 
betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som 
lavenergibebyggelse. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, som på 
tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer 

Præcisering

Rettelse
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for energibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

VANDFORSYNING

Området forsynes med vand fra Faxe Forsyning, og ny bebyggelse forudsæt-
ter tilslutning til ovennævnte forsyningsselskab.

REGN- OG SPILDEVAND

Spildevandsplan 2016-2021
Lokalplanområdet ligger indenfor et område der er fælleskloakeret, men klo-
aksystemet skal udføres som separat system med regn- og spildevand i hver 
sin ledning. Der skal derfor udarbejdes et tillæg til Faxe Kommunes spilde-
vandsplan 2016-2021.

Spildevand kan forventes at blive afledt ved gravitation i rør til den eksiste-
rende ledning syd for området. Områdets terræn kan benyttes til at aflede 
regnvandet på overfladen. Den øgede mængde overfladevand i området skal 
håndteres på egen grund (LAR) inden udledning til Troelstrup bæk. Det kan 
forventes, at der vil blive stillet krav om at regnvand skal forsinkes svarende 
til naturlig afstrømning inden udledning til Troelstrup bæk. Derfor kan det 
ligeledes forventes, at der stilles krav om etablering af et regnvandsbassin 
indenfor lokalplanområdet til håndtering af regnvand.

Lokalplanen giver mulighed for at der kan etableres et regnvandsbassin i 
området. Regnvandsbassinet skal udformes som et rekreativt element og skal 
fremstå som en integreret del af de grønne arealer. Anlægget kan med fordel 
etableres som bassiner med forskellige dybder, for at  forbedre vilkårene for 
dyr og planter. Regnvandsbassiner er tekniske anlæg, og det må forventes at 
det de skal oprenses med et vist tidsinterval.

Miljømyndigheden kan, på nærmere givne vilkår, give tilladelse til nedsiv-
ning af regnvand fra tage og overfladevand fra befæstede arealer. Tilladel-
sen 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.

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.

MILJØFORHOLD
STØJ

Området ligger i eksisterende by med skoler og boliger som nabo. Det er 
vurderet, at der ikke er en væsentlig risiko for støjpåvirkning af lokalplanom-
rådet. Der kan dog ved større arrangementer på Midtsjællands Gymnasium 
forekomme perioder med støj. 

JORDFORURENING

Hele lokalplanområdet er beliggende i byzone og er områdeklassificeret som 
lettere forurenet. Flytning af jord skal derfor anmeldes til Faxe Kommune i 
henhold til jordflytningsbekendtgørelsen.



1 6

Offentlig høring i perioden  03.04 til 29.05 2018Lokalplan 500-85
Blandet bolig og erhverv 
ved Håndværkerhøjskolen i Haslev

Region Sjællands kort over forurenet jord viser et mindre område med jord-
forurening (V2) indenfor lokalplanområdet. 
Selv om der ikke er kendt viden om jordforurening andre steder i lokalplan-
området, kan det forekomme. Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægs-
arbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først 
genoptages, når dette meddeles. Fundet skal anmeldes til Faxe Kommune, jf. 
Jordforureningslovens § 71.
Bygge- og anlægsarbejder på kortlagte arealer, samt ændring af arealanven-
delsen til følsom anvendelse, kræver en tilladelse efter jordforureningslovens 
§ 8. 
Flytning af jord fra kortlagte arealer samt arealer omfattet af områdeklas-
sificeringen, skal anmeldes til Faxe Kommune. Der skal udtages analyser i 
henhold til jordflytningsbekendtgørelsen.

Kontakt derfor Faxe Kommune i forbindelse med ændret anvendelse eller 
flytning af forurenet jord. Du kan se mere om jordforureningsloven her:  
http://www.faxekommune.dk/jordforurening-0

 

MUSEUMSLOVEN - FUND OG FORTIDSMINER

Der er ikke registreret fund og fortidsminder i lokalplanområdet. Der kan 
dog sagtens fremkomme fund indenfor lokalplanområdet, f.eks. i forbindelse 
med byggemodning. Jf. Museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for 
hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsæt-
ning af arbejdet anmode Museum Sydøstdanmark om en udtalelse. Såfremt 
der i forbindelse med grave- og anlægsarbejdet konstateres fund af fortids-
minder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og 
fundet skal anmeldes til Museum Sydøstdanmark, jf. museumslovens §27.

MILJØVURDERING

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(Lov nr. 448 af 10. maj 2017) har til formål at sikre et højt miljøbeskyttelses-
niveau og at bidrage til integration af miljøhensyn under udarbejdelse af pla-
ner og programmer og ved tilladelse til projekter med henblik på at fremme 
en bæredygtig udvikling.
I henhold til denne lov er der foretaget en screening af lokalplanens indvirk-
ning på miljøet.

I følge lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-
jekter § 8, stk. 1, nr. 1 skal der udarbejdes en miljøvurdering , når der tilveje-
bringes planer for fysisk planlægning og arealanvendelse. 
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 dog kun miljøvurderes, hvis de må antage at kunne få en 
væsentlig indvirkning på miljøet. 

Lokalplanforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en 
væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af 
krav om miljøvurdering af planer, da:

• Der er tale om mindre ændringer i forhold til gældende planlæg-
ning.

• Det er vurderet, at det fremtidige bebyggede område ikke er væ-
sentligt større end det område der i dag er bebygget.

Området med kortlagt jordforurening 
(V2) er markeret med rødt.
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• Arealerne ikke er beskyttet natur og at arealerne ikke er egnet leve-
sted for truede dyr eller planter (bilag 4 arter).

• Realisering af planerne ikke påvirker den økologiske funktionalitet 
eller spredningskorridor for truede dyr eller planter.

• Den øgede trafikmængde vurderes beskeden og giver likke anled-
ning til væsentlig øget trafikstøj eller væsentlig ringere trafiksikker-
hed.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport er offentliggjort sammen med 
planforslaget.

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.

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 er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen gennemført en servi-
tutundersøgelse. 

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 18cr Haslev By, Haslev:
Dokument lyst d. 05.03.1915 nr. 907069-26 dok. om vej mv.
Servitut om vejudlæg i 20 alens bredde på Skolevej. Servitutten er ikke i strid 
med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er Faxe Kommune.

Dokument lyst d. 20.01.1922 nr. 907070-26 dok. om vej mv. 
Servitut om vejret. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respek-
teres. Da servitutten er forældet bør den aflyses, hvilket skal ske privatretligt.

Dokument lyst d. 05.02.1934 nr. 907071-26 dok om  byggelinjer mv.
Servitut om Byggelinje ved Troelstrupvej, byggelinjen udgør 25 m fra vejmid-
ten. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtalebe-
rettiget er Faxe kommune.
Dokument lyst d. 25.11.1943 nr. 907072-26 dok. om hegn, hegnsmur mv. 
Deklaration om fuld hegnspligt med matr. nr. 19c og 19d, nu 18en. Servitut-
ten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er 
ejeren af 19c og 19d, nu inddraget under 18en Haslev By, Haslev.

Dokument lyst d. 25.11.1946 nr. 907073-26 dok om  hegn, hegnsmur mv.
Deklaration om fuld hegnspligt mod matr. nr. 19o, nu 19o og 19ag. Servitut-
ten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er 
ejeren af 19o og 19ag Haslev By, Haslev.

Dokument lyst d. 27.03.1954 nr. 749-26 dok. om oversigt mv.

Rettelse
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Servitut om oversigtsareal ved Skolevej. Arealet skal holdes fri for benyttelse, 
bevoksning og lign. Varige eller midlertidige placerede genstande må ikke 
rage mere end 1 m op over vejbanens plan. Servitutten er ikke i strid med 
lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er Faxe Kommune.

Dokument lyst d. 13.06.1960 dok. om forsynings-/ afløbsledningen.
Servitut om kloakledning placeret over den sydlige dele af matr. nr. 18cr. Der 
må ikke bebygges, beplantes eller lignende indenfor en afstand af 3 meter på 
hver side af ledningens midte. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og 
skal respekteres. Påtaleberettiget er Faxe forsyning.

Dokument lyst d. 14.02.1963 nr. 546-26 dok om fjernvarme/ anlæg mv. 
Overenskomst ved levering af fjernvarme. Servitutten er ikke i strid med lo-
kalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er Haslev Fjernvarme l.m.b.a.

Dokument lyst d. 31.01.1964 nr. 376-26 dok om fjernvarme/anlæg mv.
Overenskomst ved levering af fjernvarme vedr. matr.nr. 18co. Servitutten er 
ikke i strid med lokalplanen og skal respektere. Påtaleberettiget er Haslev 
Fjernvarme l.m.b.a.

Dokument lyst d. 18.12.1991 nr. 14017-26 dok. om bebyggelse, benyttelse mv. 
Deklaration om bestemmelser om færdselsareal og parkering fælles for 18cr 
og 18gl, arealerne skal friholdes for bebyggelse, beplantning mm. Deklaratio-
nen omhandler yderligere bestemmelser om forsynings- og afløbsledninger. 
Der må ikke bebygges, beplantes eller lign. over ledningerne. Servitutten er 
ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er Matr. 
18cr. Haslev By, Haslev.

Dokument lyst d. 29.09.1999 nr. 22719-26 dok. om  forsynings-/afløbsled-
ninger mv. 
Deklaration med bestemmelser vedr. el-ledning og transformerstation. 
Arbejder i nærheden af el-ledningen skal anmeldes til SEAS-NVE mindst 8 
dage før det påbegyndes. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal 
respekteres. Påtaleberettiget et SEAS-NVE.

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 18gl Haslev By, Haslev:
Dokument lyst d. 05.03.1915 nr. 907204-26 dok om vej mv.
Servitut om vejudlæg i 20 alens bredde på Skolevej. Servitutten er ikke i strid 
med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er Faxe Kommune.

Dokument lyst d. 20.01.1922 nr. 907205-26 dok. om vej mv.
Servitut om vejret. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respek-
teres.

Dokument lyst d. 05.02.1934 nr. 907206-26 dok. om byggelinjer mv.
Servitut om Byggelinje ved Troelstrupvej, byggelinjen udgør 25 m fra vejmid-
ten. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtalebe-
rettiget er Faxe kommune.

Dokument lyst d. 27.03.1954 nr. 907207-26 dok. om oversigt mv.
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Servitut om oversigtsareal ved Skolevej. Arealet skal holdes fri for benyttelse, 
bevoksning og lign. Varige eller midlertidige placerede genstande må ikke 
rage mere end 1 m op over vejbanens plan. Servitutten er ikke i strid med 
lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er Faxe Kommune.

Dokument lyst d. 14.02.1963 nr. 546-26 dok. om fjernvarme/anlæg mv.
Overenskomst ved levering af fjernvarme. Servitutten er ikke i strid med lo-
kalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er Haslev Fjernvarme l.m.b.a.

Dokument lyst d. 18.12.1991 nr. 14017-26 dok. om bebyggelse, benyttelse mv.
Deklaration om bestemmelser om færdselsareal og parkering fælles for 18cr 
og 18gl, arealerne skal friholdes for bebyggelse, beplantning mm. Deklaratio-
nen omhandler yderligere bestemmelser om forsynings- og afløbsledninger. 
Der må ikke bebygges, beplantes eller lign. over ledningerne. Servitutten er 
ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er Matr. 
18cr. Haslev By, Haslev.

Følgende servitutter er i strid med lokalplanen og aflyses ved lo-
kalplanens endelige vedtagelse

Vedr. matr. 18cr, Haslev By, Haslev:
Dokument lyst d. 15.12.1969 nr. 907074-26. Dok. om byplanvedtægt.
Nugældende byplanvedtægt nr. 1 for gl. Haslev Kommune. Matr. nr. 18cr er 
beliggene i delområde III. Servitutten er i strid med lokalplanen og aflyses 
ved lokalplanens endelige vedtagelse. Påtaleberettiget er Faxe Kommune.

Dokument lyst d. 02.09.1931 nr. 12613-26 dok om bebyggelse, benyttelse mv. 
skøde lyst på servitutstiftende vedr. matr. nr. 19o, som i 1931 udgjorde den 
sydlige del af matr. nr. 18cr, vedr. derfor matr. nr. 18cr. 
Arealet må ikke bebygges uden samtykke fra påtaleberettiget. Dokumentet 
er  påtegnet d. 11.12.1974, hvor der er meddelt godkendelse til udvidelse af 
bygning fra 1973 og 1974 på matr. nr. 19p. 
Påtaleberettiget er ejeren af matr. nr. 18en, Haslev By, Haslev (i 2017 er det 
derfor Emmaus fonden der er påtaleberettiget)

Vedr. matr. nr. 18gl, Haslev By, Haslev:
Dokument lyst d. 15.12.1969 nr. 907208-26 dok. om byplanvedtægt. 
Nugældende byplanvedtægt nr. 1 for gl. Haslev Kommune. Matr. nr. 18gl er 
beliggene i delområde III. Servitutten er i strid med lokalplanen og aflyses 
ved lokalplanens endelige vedtagelse. Påtaleberettiget er Faxe Kommune.
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NØDVENDIGE TILLADELSER OG DISPENSATIONER
Realisering af lokalplanen kræver ikke tilladelse fra andre myndigheder end 
Byrådet.

LOKALPLANENS GENNEMFØRELSE
Der er ingen handlepligt i forhold til en vedtaget lokalplan, og det kan derfor 
ikke slås fast, hvornår lokalplanens muligheder bliver realiseret.  Eksisteren-
de lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Visualiseringer af, hvordan mulig ny bebyggelse kan indpasses i området. 
Øverst set fra nordvest og nederst set fra sydvest.
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LOKALPLANBESTEMMELSER
Lokalplan 500-85 Blandet bolig og erhverv ved Håndværkerhøjskolen i 
Haslev

Faxe Kommune
I henhold til lov om planlægning (LBK nr. 287 af 16. april 2018 (som ændret ved LBK 
19.01.2018 nr. 50, L 2018-01-30 nr. 62 og l 2018-01-30 nr. 63) (LBK nr. 1529 af den 
23. november 2015 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmel-
ser for det i § 2 nævnte område

§1  Lokalplanens formål
Det er lokalplanen formål, at:

• Udlægge området til blandet bolig og erhverv med mulighed for at 
indpasse visse former for bymæssigt erhverv, herunder kontorer-
hverv og institutioner. 

• Muliggøre byfortætning med op til  maksimalt 130 nye boliger.
• Sikre, at den eksisterende hovedbygning forbliver synlig set fra 

syd.
• Udlægge areal til veje, stier, parkering og grønne områder.
• Sikre stiforbindelse gennem området fra Skolegade til Troel-

strupstien.
• Sikre, at bebyggelsens højde følger eksisterende terræn og falder 

gradvist fra nord mod syd.
• Varetage Hensyn til arkitektoniske, kulturhistoriske og landska-

belige værdier.
• Varetage, at væsentlige grønne træk bevares og videreudvikles i 

samspil med områdets parkmæssige karakter.

§2  Område og zonestatus
2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1.
2.2 Lokalplanområdet omfatter følgende matrikler: matr. nr. 18cr og 18 

gl, begge Haslev by Haslev samt de matrikler der efter den 12.12.2019 
udstykkes her fra.

2.3 Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder, som vist på kortbilag 1.
2.4 Lokalplanområdet er beliggende i byzone og forbliver i byzone.

§3 Anvendelse
3.1 Området må kun anvendes til boliger og visse former for bymæssigt 

erhverv. 
3.2 Der må maksimalt opføres 130 boligenheder i området i form af etage-

boliger og/eller tæt/lav bebyggelse med tilhørende fællesfaciliteter.
 De 130 boliger kan etableres i eksisterende og i ny bebyggelse.

3.3 Der kan drives visse former for liberalt erhverv i området. Erhvervet 
skal kunne eksistere på boligernes præmisser. Områdets præg som 
boligområde skal fastholdes. 

  
 • Liberalt erhverv er f.eks. frisør, dagpleje, revisor. Derudover kan der  
 etableres overnatningsvirksomheder, kontorer, offentlig og privat   
 service samt underevisningsformål.
 • Der kan kun indrettes mindre håndværkvirksomheder indenfor ma- 
 ling, elektronik, reparation af cykler og møbler samt værksteder til   

Tekst rettet

Præcisering
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Tilføjelse

Tilføjelse
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 kunsthåndværk så som keramiske værksteder, glaspusteri og ateli-  
 er.  
 • Der må ikke ske overfladebehandling af jern, metal og plast som  
 f.eks. sprøjtelakering.
 • Bruttoetagearealet for den enkelte håndværksvirksomhed må mak- 
 si malt være 200 m² inkl evt. areal til detailhandel jf. § 3.4.

3.4 Der kan i tilknytning til de i § 3.3 nævnte håndværksvirksomheder og 
værksteder etableres detailhandel med salg af produkter, som er frem-
stillet og/eller repareret på virksomheden.

§4 Udstykning
4.1 For tæt-lav bebyggelse må grunde ikke udstykkes med en mindre 

grundstørrelse end 250 m² inkl. andel i fællesarealer.
4.2 Grunde kan endvidere udstykkes som storparceller med flere etagebo-

liger pr. ejendom.
4.3 Der kan tillige udstykkes sokkelgrunde, savrende til bygningens fodaf-

tryk + 2 meter omkring, såfremt parkering jf. § 6 og areal til udendørs 
ophold jf. § 12 kan tilvejebringes indenfor arealet af den oprindelige 
matrikel, som sokkelgrunden udstykkes fra.

 • Ved udstykning af sokkelgrunde beregnes bebyggelsesprocenten på  
 baggrund af den oprindelige matrikel.

4.4 Grunde til tekniske anlæg kan udstykkes, så grunden ikke er større 
end anlæggets sokkelflade + 1,0 meter hele vejen rundt herom.

§5  Vej og sti
5.1 Eksisterende indkørsel fra Skolegade skal bevares som vejadgang til 

lokalplanområdet, som vist på kortbilag 4. Ligeledes skal den eksiste-
rende vej A-A mod vest bevares.

5.2 Vej A-A udlægges langs det vestlige skel, som i princippet vist på kort-
bilag 4. Vej A-A omfatter både ny og eksisterende vej.

5.3 Der udlægges en ny vej B-B på tværs af området i øst-vestgående ret-
ning samt langs med det østlige skel, som i princippet vist på kortbilag 
4. 

5.4 Vej A-A skal udlægges i en bredde på mindst 9 meter. Kørebanen skal 
have en bredde på mindst 5 meter.

5.5 Vej B-B skal udlægges i en bredde på mindst 9 meter. Kørebanen skal 
have en bredde på mindst 5 meter og belægningen skal være permabel 
og fremstå grøn som f.eks. græsarmering eller lignende. Den resteren-
de del af vejudlægget kan fremstå som græs.

5.6 Der skal udlægges areal til vendepladser for renovationskøretøjer mv. 
i forbindelse med vej B-B og vej A-A, som i princippet vist på kortbilag 
4.

5.7 Der skal etableres stiforbindelser, sti a-a og b-b til Troelstrupstien syd 
for området, som i princippet vist på kortbilag 4. 

 • Sti a-a skal udlægges som dobbeltrettet fællessti.  
 • Sti b-b kan udlægges som rekreativ sti. 

5.8 Dobbeltrettede fællesstier skal udlægges i en bredde på mindst 3 m 
med fast belægning.

5.9 Rekreative stier skal udlægges en i en bredde på mindst 2,5 m, heraf 
skal belægningen have en bredde på mindst 1,5 m. Hvis belægningen 
udføres som grussti, skal den have en bredde på mindst 1,7 m.

5.10 Interne stier skal indordne sig det samlede landskabsprojekt for hele 
det ubebyggede areal.
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§6 Parkeringsforhold
6.1 Der skal udlægges mindst 1,5 p-plads pr. bolig.
6.2 Eksisterende parkeringspladser skal bevares og yderligere parkerings-

pladser udlægges bl.a. ved udlæg af nyt vejareal i østligt skel, som i 
princippet vist på kortbilag 4.

6.3 Der skal udlægges mindst 10 parkeringspladser til handicapparkering.
6.4 Der skal udlægges mindst 2,5 cykelparkeringspladser pr. 100 m² 

boligareal.
6.5 Belysning af veje og parkeringsarealer må maksimalt have en lys-

punkthøjde på 4 meter. Lyskilden skal være nedadrettet.
6.6 Parkeringspladser skal udføres med kørefaste og permable belægnin-

ger og fremstå grøn som f.eks. græsarmering eller lignende.  
• Dog undtaget handicap parkeringspladser der kan udføres med fast-
belægning.

§7 Tekniske anlæg
7.1 Alle områdets forsyningsledninger til el, vand og spildevand skal frem-

føres i jorden.
7.2 Ny bebyggelse skal være tilsluttet almen vandforsyning og elnet.
7.3 Vand fra eksisterende veje samt hovedbygning afledes til eksisterende 

kloak.
7.4 Regnvandsbassiner og andre anlæg til lokal afledning af regnvand 

(LAR) skal fungere som tekniske anlæg, men skal udformes som re-
kreative elementer og skal være en integreret del af de grønne arealer. 
Anlæg kan med fordel etablere som bassiner med forskellige dybder 
for at forbedre vilkårene for dyr og planter.

7.5 Regnvandsbassiner skal udføres med en variation i brinkernes hæld-
ning og med en maksimal hældning på 1:4. Mindst en af regnvands-
bassinets sider skal udføres med en hældning på minimum 1:7.

§8 Bebyggelsens omfang og placering
 Bebyggelsesprocent 

8.1 Bebyggelsesprocenten i delområde 1 (matr. nr. 18cr Haslev by, Ha-
slev) fastsættes til maksimalt 40 %,jf. kortbilag 3.

8.2 Bebyggelsesprocenten i delområde 2 (matr. nr. 18gl, Haslev by, Ha-
slev )fastsættes til maksimalt 30 %, jf. kortbilag 3.

 Byggefelter
8.3 Bebyggelse skal placeres indenfor de udlagte byggefelter, som vist på 

kortbilag 2 og 3.
8.4 Bebyggelse i byggefelterne A må maksimalt opføres i 1 etage.
8.5 Bebyggelsen i byggefelterne B1-B3 må maksimalt opføres i 2 etager.
8.6 Bebyggelsen i byggefelterne C1-C4 må maksimalt opføres i 3 etager.
8.7 Bygningshøjden til murkrone må for bebyggelse i 2 etager ikke oversti-

ge 6,75 m over normalterrænnets kote.
8.8 Bygningshøjden til murkrone må for bebyggelse i 3 etager ikke oversti-

ge 9,75 m over normalterrænnets kote.

 Byggefelt C2, C3 og C4
8.9 Bebyggelsen i det enkelte byggefelt skal gennembrydes mindst 2 ste-
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der. Mellemrummet mellem bygningerne skal hver især være mindst 
12 meter.

8.10 Etableres bebyggelsen med gennemgående boliger, må bygningens 
højde dybde maksimalt være 11 meter.

8.11 Etableres bebyggelsen med ikke-gennemgående boliger, må byg-
ningens dybde maksimalt være 15 meter.

8.12 Bebyggelsen skal følge det eksisterende terræn, sokkelkoten må mak-
simalt afvige +/- 40 cm fra eksisterende terræn, heraf 15 cm sokkel.

 Byggefelt B1 og B2
8.13 Bebyggelsen i det enkelte byggefelt skal gennembrydes mindst 3 ste-

der. Mellemrummet mellem bygningerne skal hver især være mindst 6 
meter.

8.14 Etableres bebyggelsen med gennemgående boliger, må bygningens 
højde dybde maksimalt være 11 meter.

8.15 Etableres bebyggelsen med ikke-gennemgående boliger, må byg-
ningens dybde maksimalt være 15 meter.

8.16 Bebyggelsen skal følge det eksisterende terræn, sokkelkoten må mak-
simalt afvige +/- 40 cm fra eksisterende terræn, heraf 15 cm sokkel.

 Byggefelt B3
8.17 Bebyggelsens dybde må maksimalt være 11 meter.

 Andre mindre bygninger
8.18 Skure, depoter til cykler og andre mindre bygninger kan placeres 

udenfor byggefelterne langs med vej A-A i vest og vej B-B i vest øst. 
Skure mv. skal fordeles mellem bygningerne. 
• Dog kan der ikke placeres skure langs den øst-vestgående del af vej 
B-B, indenfor den centrale akse jf. § 12.3.

§9 Ny bebyggelse - Bebyggelsens ydre fremtræden
9.1 Facader skal udføres med enten pudsede overflader, tegl, skærmtegl, 

træ og/eller glaspartier. Dog kan delpartier udføres i andre materialer 
som stål, cortenstål eller lignende. 

9.2 Tage skal fremstå som flade tage og må maksimalt have en hældning 
på 10 grader. 

9.3 Tage skal udformes som grønne tage med beplantning af f.eks. Sedum 
arter eller med et mat tagmateriale som f.eks. tagpap, dog jf. § 9.4.  
• Med mat menes en overflade der svarer til en malet overflade med et 
glanstal på 20.

9.4 Der kan etableres solenergianlæg som en integreret del af bygninger-
nes tag eller facade. 

9.5 Ventilationsanlæg og andre tekniske anlæg skal fremstå som en inte-
greret del af bygningerne. Placeret på tagene, må de tekniske anlæg 
maksimalt være 1 meter over murkrone kote og skal inddækkes med 
en let konstruktion. 

9.6 Der kan ved ny etagebebyggelse udlægges areal til private haverum 
i stueetagen. De private haverum må maksimalt være 4 meter dybe, 
målt fra facaden.  

 • Hegn/hække mellem private haverum og fællesarealer skal være   
 levende hegn. De levende hegn skal fremstå forskudte, således at der  
 ikke opstår en ret linje ned gennem hele området.
 

Rettelse

Rettelse

Rettelse
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9.7 Der kan på ny bebyggelse etableres altaner på 1-3 1. og 2. etage.
9.8 Elevatorer og svalegange og adgangstrapper skal integreres i det arki-

tektoniske helhedsudtryk, og udføres som en integreret del af byg-
ningens facade og/eller gavl.

§10 Bevaringsværdige bygninger - Bebyggelsens ydre fremtræden
10.1 Bygninger udpeget med SAVE-værdi 1-4, som anført på kortbilag 5, 

må ikke nedrives uden byrådets tilladelse.
10.2 Bygninger med SAVE-værdi 1-3, som anført på kortbilag 5 må ikke 

ændres uden byrådets tilladelse for så vidt angår:
 • Etablering af nye vinduer.
 • Udskiftning af vinduer, tage og døre.
 • Ændring af farver på vinduer, døre eller facade.
 •Etablering af kviste eller tagvinduer i bygninger, hvor disse ikke   
 allerede findes.
 • Etablering af elevator.
 • Udvendig isolering af bygninger.
 • Etablering af tilbygning og sekundær bygning, der er fysisk   
 sammenhængende med den særligt udpegede bygning.

Hovedbygningen
10.3 Hovedbygningen udpeget med SAVE-værdi 1, som anført på kortbi-

lag 5 kan dog uden tilladelse fra Byrådet ændres for så vidt angår:

 Nord-, øst- og vestfacade:
 • Der kan etableres franske altaner, placeret i eksisterende vindues- 
 rytme. Altanerne skal placeres symmetrisk i forhold til facaderne.
 • Rækværk på franske altaner skal udføres i stål eller smedejern malet  
 i en mørk farve, som f.eks. antracitgrå.
 
 Sydfacaden:
 • Der kan etableres altaner med udgangsdøre placeret i eksisterende  
 vinduesrytme. 
 • Altaner skal placeres symmetrisk, både for såvidt angår vinduesfag  
 vertikalt samt antal etager.
 • Altaner skal alle udføres med samme dimensionering og må maksi- 
 malt have en længde/bredde på 3,5 m lange og en dybde på 1,5 m.
 • Altaner må ikke udføres med sekundær understøttende konstruk- 
 tioner, men skal bæres af etagen og konstruktivt udføres som en ind- 
 støbt konstruktion i beton enten i hvid beton eller med en pudset over- 
 flade.
 • Rækværk på altaner skal fremstå i jern eller  med en malet overflade  
 med en mørk farve, som f.eks. antracitgrå.
 • Evt. windbreaker skal udføres i glas, placeres på indersiden af   
 rækværk og afsluttes under kote for håndliste.

 Tag:
 • Der kan etableres rytterkviste og/eller rytterlys, kvistene og/eller   
 rytterlys skal placeres symmetrisk i forhold til bygningens centerakse.
 • Den samlede bredde på tagvinduer og kviste må ikke overstige ½ af  
 tagfladens samlede længde.

Præcisering

Præcisering
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10.4 Bygninger med SAVE-værdi 4, som anført på kortbilag 5 med tilhø-
rende bilagsliste må ikke ændres uden byrådets tilladelse for så vidt 
angår:

 • Etablering af kviste, altaner eller tagvinduer i bygninger, hvor disse  
 ikke allerede findes.
 • Udvendig isolering af bygninger.
 • Etablering af tilbygninger og sekundær bygning, der er fysisk   
 sammenhængende med den særligt udpegede bygning.

Kollegiet
10.5 Kollegiet, udpeget med en SAVE-værdi 4, som anført på kortbilag 5 

kan dog ændres uden byrådets tilladelse, for så vidt angår:
 • Der kan etableres franske altaner på nord og vest facaden.
 • Der kan etableres altaner på syd og øst facaden. Altaner skal udføres  
 med ens diminsionering med en maksimal længde/bredde på 2 m og  
 en dybde på 1,5 m.
 • Altaner må ikke udføres med sekundær understøttende konstruk- 
 tioner, men skal bæres af etagen og konstruktivt udføres som en ind- 
 støbt konstruktion i beton enten i hvid beton eller ed en pudset over- 
 flade.
 • Rækværk på altaner skal fremstå i jern eller  med en malet overflade  
 med en mørk farve, som f.eks. antracitgrå.
 • Evt. windbreaker skal udføres i glas, placeres på indersiden af   
 rækværk og afsluttes under kote for håndliste.

10.6 Såfremt der gives tilladelse til nedrivning af kollegiet, kan ny bebyg-
gelse følge samme geometri som den eksisterende bygning og samme 
krav til udformning af franske altaner og altaner som hvis bygningen 
bevares. Eller udføres som anden ny bebyggelse i byggefelt C2.

§11 Skiltning og belysning
11.1 Der kan ved indkørslen til området, ved Skolegade opstilles op til 2 

henvisningsskilte med en maksimal højde på 0,8 m over terræn og en 
maksimal bredde på 1,5 m.

11.2 Der kan i tilknytning til hovedbygningen opstilles 1 henvisningsskilt 
med en maksimal størrelse på 1,20 x 1 m.

§12 Ubebyggede arealer
12.1 De udendørs opholdsarealer omfatter de grønne områder vist på kort-

bilag 2.
12.2 De ubebyggede arealer skal udlægges efter en samlet landskabsplan jf.  

§§ 12.9-12.10.
12.3 Den centrale akse, vist på kortbilag 2 skal bevares i en bredde på 

mindst 25 m. Området udlægges som grønt område og skal holdes fri 
for bygninger, jf. udlæg af byggefelter på kortbilag 2 og 3. Dog jf. §§ 
12.4, 12.5, 12.911-12.10.

12.4 Der kan dog indenfor den centrale akse indplaceres mindre pavillon-
lignende bygninger på maksimalt 25 m².

 • Bygningerne skal udføres i træ/stål og som åbne konstruktioner med  
 en maksimal højde på 4 m over terræn. Maksimalt 20 % af facaden  
 kan udføres med windbreaker.

Rettelse
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12.5 Der kan ligeledes opføres drivhuse/væksthuse med en maksimal højde 
På 4 meter indenfor den centrale akse.

12.6 Belysning i den centrale akse skal udformes som lave, nedadrettede 
lyskilder med en maksimal lyspunkthøjde på 1 m. 

12.7 Ved boldbaner, pavilloner og drivhuse skal belysning være nedadret-
tet.

12.8 Der kan ved sportsfaciliteter som f.eks. udendørs fitness eller bold-
bane opsættes lysmaster med en lyspunkthøjde på maksimalt 4 m. 
Lyskilden skal være nedadrettet mod brugsfladen.

 Øvre park:
12.9 Parkområdet markeret på kortbilag 5 er i lighed med hovedbygningen 

bevaringsværdigt og skal bevares, både hvad angår geometri, hegn, 
akse, solitære træer og stendiger.

 Nedre park:
12.10 I nedre park, markeret på kortbialg 2, kan der placeres legepladser/

legerum, aktivitetszoner til udefitness, boldbaner og andre lignende 
funktioner - også indenfor den centrale akse jf. § 12.3 elementerne skal 
indarbejdes i det samlede landskabsprojekt.

§13 Terrænregulering
13.1 Der må ikke ske terrænregulering indenfor lokalplanens område, ud 

over, hvad der er nødvendigt for etablering af bygninger med niveaufri 
adgang jf. §§  8.12 og 8.16 og etablering af regnvandsbassin jf. §§ 7.4 
og 7.5. 

13.2 Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel end 1 meter. 
13.3 Der må ikke etableres jordvolde, støjvolde eller bakker indenfor lokal-

planens område.

§14 Grundejerforeninger
14.1 Der skal opretes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige 

grundejere indenfor lokalplanens område.
14.2 Grundejerforeningen skal varetage grundejernes fællesopgaver, som 

drift og vedligeholdelse af de udlagte fællesarealer, private fællesveje 
og stier indenfor lokalplanens område.

14.3 Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på fællesarealer, pri-
vate fællesveje, herunder stier, friarealer, grønne fællesområder mv. jf 
§ 12.

14.4 Grundejerforeningen skal i øvrigt varetage de opgaver som i medfør af 
lovgivningen henligges til foreningen.

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

14.6 Grundejerforeningen skal oprettes senest når Faxe Kommune kræver 
det.

14.7 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.

§15 Forudsætninger for ibrugtagen
 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:
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15.1 Der er sket tilslutning til Faxe Spildevand A/S spildevandssystem samt 
etableret et godkendt regnvandssystem til håndtering af regnvand 
såfremt området kun spildevandskloakeres.

15.2 Der er sket tilslutning til elforsyning.
15.3 Ny bebyggelse må først tages i brug, når der er anlagt et tilstrækkeligt 

antal parkeringspladser jf. § 6.

§16 Ophævelse af byplanvedtægt
16.1 Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 

500-85 ophæves partiel byplanvedtægt nr. 1, for 5 områder i Haslev 
kommune for det område, der er omfattet af lokalplan 500-85.

 Matr. nr. 18cr og 18 gl Haslev by, Haslev
 Tinglyst:  15.12.1964
 Titel:  nr. 907208-26 dok. om byplanvedtægt.
 Påtaleberettiget: Faxe Kommune

§17 Servitutter
17.1 Ved den endelige vedtagelse og offentllige bekendtgørelse af lokalplan 

500-85 ophæves følgende servitutter inden for lokalplanens område.

 Matr. nr. 18cr, Haslev By, Haslev
 Tinglyst: 02.09.1931
 Titel:   nr. 12613-26  Dok om bebyggelse, benyttelse mv.
 Påtaleberettiget: Ejeren af matr. nr. 18en, Haslev by, Haslev 

Faxe Kommune vil efterfølgende aflyse servitutterne med en påtale i tingbo-
gen.

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.

Lokalplanens midlertidige retsvirksninger gælder indtil den endeligt vedtag-
ne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse. 

Lokalplanforslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden tre år 
fra offentliggørelsen.
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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 lokalplanens 
bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i pla-
nen. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny 
lokalplan.

En bestemmelse 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.

Vedtagelsespåtegning
Således vedtaget af Faxe Byråd forslag til Lokalplan nr. 500-85 til offentlig 
høring.

Faxe byråd d. 15.03.2018

Ole Vive    Marianne Hoff Andersen

Borgmester    Direktør

Marianne Hoff AndersenOle Vive    
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