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Hvidbog med høringssvar til forslag til kommuneplantillæg nr. 25 og lokalplan nr. 1200-39
Der er modtaget i alt 6 tilkendegivelser i høringsperioden, og denne hvidbog indeholder høringssvarene. Center for Plan og Miljø har redigeret i 
brevene, men ingen budskaber er fjernet eller ændret. 

Modtaget /
Indsendt af:

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

Dato 02-04-2019
Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø

Miljøstyrelsen har i forbindelse med høring af forslag til 
kommuneplantillæg nr. 25 for Faxe Kommune følgende bemærkninger, 
for så vidt angår bilag IV-arter.

Miljøstyrelsen kan konstatere, at det ikke fremgår, at der er foretaget en 
vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller
rasteområder for bilag IV-arter. Det følger imidlertid af § 7 i 
bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
(bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016), at planforslag ikke kan 
vedtages, hvis gennemførelse af planen vil indebære en beskadigelse 
eller ødelæggelse af bilag IV-arters yngle- eller rasteområder. Der skal 
således foretages en vurdering heraf, og vurderingen skal fremgå af 
redegørelsen til planforslaget.

Det bemærkes, at ovenstående ikke er en indsigelse mod 
kommuneplantillægget, men blot en orientering om reglerne vedr. bilag 
IV-arter. Hvis der er spørgsmål til bilag IV-arter, kan undertegnede 
kontaktes.

Høringssvaret tages til efterretning. 

Det indstilles:
At der tilføjes et afsnit om internationale 
naturbeskyttelsesområder og bilag IV-arter i 
kommuneplantillæggets redegørelse. 

Dato 26-04-2019
Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø 

 
Faxe Kommune har sendt forslag til kommuneplantillæg nr. 25 og 
lokalplan nr. 1200-39 i offentlig høring i perioden 1. april 2019 til 29. april 
2019. 

Planforslaget ændrer i afgrænsningen af delområder og byggefelter i 
det eksisterende rammeområde. Herudover angives det, at flere 
funktioner ønskes samlet i én bygning, kaldet en multihal. 

Høringssvaret tages til efterretning. 

Det indstilles:
At ordet ”multihal” erstattes af ”besøgscenter” i 
både kommuneplantillæg og lokalplan i 
overensstemmelse med høringssvaret fra 
Erhvervsstyrelsen. 
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Erhvervsstyrelsen har været i dialog med kommunen, og på den 
baggrund har Faxe Kommune den 25. april 2019 oplyst, at man vil 
foretage følgende ændrin-ger i kommuneplantillæg samt tilhørende 
lokalplan: 

- Hvor ordet multihal fremgår erstattes det med besøgscenter. 

Erhvervsstyrelsen1 finder på denne baggrund ikke anledning til at 
indstille over for erhvervsministeren, at der fremsættes indsigelse efter 
planlovens § 29, stk. 12, mod forslag til kommuneplantillæg nr. 25 og 
lokalplan nr. 1200-39. 

Erhvervsstyrelsen tilbyder at gennemse et udkast til den endeligt 
vedtagne plan i forhold til ovenstående aftale om ændring, før 
kommunen offentliggør dette på Plandata.dk, da det efter 
offentliggørelsen ikke er muligt at rette i plandokumen-tet uden ny 
offentliggørelse af den endeligt vedtagne plan.

Dato 29-04-2019
Vejdirektoratet
Toldbuen 6
4700 Næstved

Vejdirektoratet har den 1. april 2019 modtaget meddelelse om forslag til 
lokalplan nr. 1200-39 for ”Camp Adventure ved Vester Egede”. 
Planforslaget er i offentlig høring indtil den 29. april 2019. 

Lokalplanområdet er mod nord afgrænset af Ny Næstvedvej (statsvej 
nr. 614, Næstved – Rønnede) på strækningen ca. km 15,160 – 16,380, 
højre vejside. Den vestlige del af lokalplanområdet grænser afgrænses 
af Denderupvej. Lokalplanen er inddelt i delområder, hvoraf 
delområderne A1, C2 og D alle grænser til Ny Næstvedvej, hvor 
Vejdirektoratet er vejmyndighed. 

Lokalplanen er en opdatering og justering af den eksisterende lokalplan 
1200-37 for området, som giver mulighed for at etablere et fritidsanlæg i 
det åbne land, der rummer et oplevelsesområde med nuværende og 
kommende rekreative faciliteter såsom trætopbaner, udsigtstårn, 
aktivitetstårn m.m. 

Ændringen af lokalplan 1200-39 giver b.la. mulighed for at opføre en 
multihal på op til 500 m² indenfor byggefelt i delområde A1. 

Indholdet af forslag til lokalplan nr. 1200-39 for ”Camp Adventure ved 

Høringssvaret tages til efterretning. 

Det indstilles:
At der i lokalplanens redegørelsesafsnit 2.9.1 tilføjes, 
at der i en afstand af 3 meter fra vejskellet mod Ny 
Næstvedvej ikke må fortages opgravninger eller 
terrænreguleringer uden Vejdirektoratets tilladelse. 
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Vester Egede” giver ikke Vejdirektoratet – som vejbestyrelse for statsvej 
nr. 614, Næstved – Rønnede (Ny Næst-vedvej) – anledning til at gøre 
indsigelse. 

Vejdirektoratet har dog nedenstående generelle bemærkninger til 
lokalplanforslaget. 

Bemærkninger 
Siden vedtagelsen af lokalplan 1200-37 er der truffet beslutning om en 
konkret linjeføring for opgradering af rute 54. tidligere vejinteressezone 
er derfor præciseret og indskrænket ved Ny Næstvedvej 35. Byggefeltet 
i delområde A1, hvor der gives mulighed for etablering af multihal er 
derfor beliggende udenfor den nye og tilrettede vejinteressezone. 

Parkeringsplads og ny adgangsvej til Denderupvej, som tidligere 
planlagt i lokalplan 1200-37 er nu etableret og der er etableret ny 
adgangsvej til Denderupvej. 

Ændringerne giver derfor ikke anledning til indsigelse.

Med henvisning til planlovens § 19 bemærker Vejdirektoratet desuden, 
at nedennævnte af lokalplanforslagets bestemmelser tilgodeser 
nuværende eller fremtidige vejforhold og vejinteresser, og 
bestemmelserne anses derfor for forhandlet med Faxe Kommune, 
således at disse ikke kan ændres uden en fornyet høring af 
Vejdirektoratet: 

§ 3 Områdets anvendelse 

3.2 Delområde A1 må anvendes til publikumsorienterede 
servicefaciliteter, rekreative faciliteter og parkeringsplads. 

3.11 Delområde C2 må anvendes til ny vejadgang og 
beplantningsbælte, hvis principielle placering fremgår af Bilag 2 og 3. 

3.12 Delområde D skal anvendes til parkeringsplads og udendørs 
opholdsarealer. Inden for byggefeltet kan placeres en bygning til café, 
hotel, mødelokale eller lignende publikumsfaciliteter. en café. 
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3.13 Der må maksimalt etableres et samlet kioskareal på maksimalt 250 
m2. Disse må etableres på besøgsgårdene i delområde B1 og C1, samt 
opføres inden for byggefelterne i delområde A1 og A4. 

§ 5 Vej-, sti og parkeringsforhold 

5.1 Der skal etableres ny vejadgang fra Denderupvej til Brødebækgård, 
hvis forløb igennem delområde C2 fremgår af bilag 2 (alle ind- og 
udkørsler skal godkendes af Vejdirektoratet). 

5.4 Den nye vejadgang skal fjernes i det tilfælde, at der etableres en 
permanent vejadgang til Camp Adventures arealer med en anden 
placering. 

5.5 Den eksisterende adgang til Ny Næstvedvej 39 skal lukkes, når en ny 
adgangsvej fra Denderupvej er operationel. 

5.9 I delområde D skal der udlægges areal til en parkeringsplads, der 
kan rumme op til 1.200 biler. Parkeringspladsen kan udbygges i moduler 
i takt med at behovet for flere parkeringspladser opstår. 

§ 7.00 Bebyggelsens placering og omfang 

7.3 Ny bebyggelse må kun etableres indenfor de udlagte byggefelter i 
delområde A1, B1, C1 og D, jf. bilag 2. De dele af byggefelterne, der 
ikke anvendes til bebyggelse, kan anvendes til henholdsvis mindre 
parkeringsarealer, udendørs opholds- arealer og afgræsningsarealer, jf. 
§ 3.00. Uden for byggefeltet i delområde A1 kan etableres en 
naturlegeplads. 

7.6 Anlæg af permanent eller midlertidig karakter inden for 200 meter af 
Ny Næstvedvej, kræver godkendelse fra Vejdirektoratet.

7.22 I delområde D kan der inden for byggefeltet placeres en bygning 
café på op til 500 m². 

§ 9.00 Ubebyggede arealer 

9.4 Inden for delområde D og byggefelterne i delområde A1, B1 og C1 



7

kan de ubebyggede arealer indrettes til udendørs opholdsarealer med 
publikumsorienterede faciliteter, parkering og afgræsningsarealer til 
dyrehold. 

Beplantningsbælter 
9.5 Omkring parkeringspladsen i delområde D skal etableres et 
beplantningsbælte, der anlægges i takt med, at parkeringspladsen 
etableres. Ved byggefeltet i delområde D må være en åbning i 
beplantningen, som vist på bilag 3, således at udsigtsmuligheden fra 
byggefeltet til landskabet syd for bevares. Beplantningens udformning 
skal afklares med Vejdirektoratet i forbindelse med etablering. 

9.6 Det nye beplantningsbælte skal etableres på mindst tre rækker og 
minimum 5 m bredt. Beplantning skal bestå af egnskarakteristiske, 
løvfældende træer og buske. 

Terrænregulering 
9.08 Inden for byggefelter i delområde A1, A3, B1, C1 og D kan terrænet 
reguleres +/- 1 m fra nuværende terræn (DVR90). 

Vejdirektoratet bemærker, at der i en afstand af 3 meter fra vejskellet 
mod Ny Næstvedvej ikke må fortages opgravninger eller 
terrænreguleringer uden Vejdirektoratets tilladelse. 

Indhegning 
9.12 Lokalplanområdet må ikke indhegnes som helhed, og veje og stier i 
fredskovene skal fortsat være offentligt tilgængelige. Der kan dog 
opsættes hegn rundt om dyrefolde i forbindelse med besøgsgårde og 
dyrepark. Derudover må nyplantninger og afgrøder frahegnes. 
Ligeledes må der også hegnes mod Ny Næstved- vej, de steder, hvor 
det eventuelt kræves af trafiksikkerhedsmæssige årsager. 

Skilte, flag og belysning 
9.14 I byggefeltet til delområde A1 ved Brødebækgård kan opsættes 
op til tre flagstænger på op til 8,5 meters højde. Flagstængerne skal 
opsættes i tilknytning til de eksisterende bygninger 

9.15 Inden for byggefelterne i delområde A1, A2, B1 og C1 kan 
opsættes orienteringsbelysning med belysningsstandere med en 
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maksimal lyskildhøjde på 4 m, og som skal være nedadrettet og 
fokuseret om bebyggelse, stianlæg eller aktivitetsområde. Der må ikke 
opsættes yderligere belysning, herunder må udsigtstårnet ikke belyses. 

Vejdirektoratet bemærker, at flagstængernes placering og reklame 
eventuelt kan være omfattet af naturbeskyttelseslovens forbud mod 
reklame i det åbne land. Inden evt. opsætning skal Vejdirektoratet 
konkret vurderer om flagstængerne eksempelvis opfyldelse lovens 
undtagelsesbestemmelser.

Vejdirektoratet har ikke yderligere bemærkninger til lokalplanforslaget.

Dato 29-04-2019
Sparresholm Gods 
Sparresholmvej 4
4684 Holmegaard

Som nabo til Camp Adventure undre det os at vi ikke får direkte besked 
i E-Boks eller pr. mail/brev når noget er i høring der grænser lige op til
Sparresholm. Det tænker vi vil være god stil og at udvise rettidig omhu 
fra Faxe kommunes side. Derfor vil vi appellere til, at Faxe Kommune
fremover oplyser os direkte når noget skal i høring som ligger lige op og 
ned ad skel og som har så stor indvirkning som Camp Adventures
kommercialisering af et stykke skov har på alle os naboer, både privat 
og erhvervsmæssigt.

De foreslåede planer i det fremlagte materiale har vi umiddelbart ingen 
kommentarer til, MEN hvis nogle af de foreslåede aktiviteter i det 
fremlagte materiale på nogen måde kan tænkes at få indflydelse på, 
eller påtænkes af være generende for de planlagte vindmøller på 
Sparresholm eller andre af Næstved Kommunes planer efterfølgende, 
så SKAL Faxe kommune behandle disse hensyn inden vedtagelse, 
eventuelt via dialog med Næstved kommune.

Der er stadig planer om vindmøller på Sparresholm og Faxe har 
modtaget alt relevant materiale herom, ellers er vi sikker på Næstved 
Kommune kan være behjælpelige.

Faxe Kommunes tidligere fremgangsmåde efterlader desværre noget 
at ønske og derfor ovenstående to afsnit. Igen må vi appellere til alm. 
god opførsel, gensidig respekt og godt naboskab, også overfor naboer 
selvom de bor i en anden kommune.

Det er stadig vores opfattelse at Vindmøllerne bliver et aktiv for tårnet 

Lokalplanområdet grænser ikke op til Sparresholms 
arealer. Da almindelig procedure for orientering af 
naboer er fulgt, er planerne derfor ikke sendt til 
Sparresholm. Planerne er på sædvanlig vis sendt til 
Næstved Kommune.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i 
lokalplanen forud for endelig vedtagelse.
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og dermed Faxe Kommune og der kan genereres mange synergier 
mellem disse.

Vi ser frem til samarbejdet.

Dato 29-04-2019
Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Næstved Kommune har modtaget forslag til kommuneplantillæg 25 og 
lokalplan 1200-39 for udvidelse af faciliteterne på Camp Adventure. Det 
er Næstved Kommunes vurdering, at de udvidede faciliteterne ikke er til 
hinder for udviklingen i Næstved Kommune. Vi vil dog for god ordens 
skyld gøre opmærksom på, at der i Næstved Kommune planlægges for 
vindmøller ca. 1,5 km syd for lokalplanområdet på jorderne ved 
Sparresholm.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i 
lokalplanen forud for endelig vedtagelse.

Dato 01-05-2019
Banedanmark
Vasbygade 10
2450 København

Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres 
fremlagte forslag til lokalplan 1200-39 med tilhørende 
kommuneplantillæg 25 for "Camp Adventure ved Vester Egede".
Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til 
forslagene.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i 
lokalplanen forud for endelig vedtagelse.


