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Offentlig høring fra 01.04 til 29.04.2019Lokalplan 500-88, Boligområde ved Ringstedvej i Haslev   

Lov om pLanLægning
Lov om planlægning – lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

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.

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 miljøvurde-
ring af lokalplanforslag nr. 500-88, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer 
og af konkrete projekter. Den nærmere begrundelse fremgår af planforslaget. 
Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf. lov om mil-
jøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr, 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 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.
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 500-88 for et Boligområde ved 
Ringstedvej i Haslev.

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 500-88 for et boligområde ved Ringstedvej i Haslev er offentlig-
gjort den 01.04.2019. Planforslagene er i offentlig høring i perioden den 1. april 2019 
til den 29. april 2019.

Faxe Kommune holder borgermøde om planerne den 23. april 2019 på Rådhuset, 
Frederiksgade 9 i Haslev fra kl. 19:30 til 20:30.

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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redegøreLse
baggrund 
Området er udlagt til boligformål i Faxe Kommuneplan 2013 og lokalplan 
500-88 er udarbejdet efter ønske fra grundejer, som påtænker at udbygge-
området med tæt-lav boliger.

lokalplanområdet

Planområdet omfatter Ringstedvej 59 og 65 i Haslev, som frem til 2012 har 
huset Nordsskov Kirkecenter (se forside kortet). 
De to matrikler 16ap og 16as Haslev by, Haslev har et samlet areal på 3.748 
m². Det tidligere Kirkecenter er på ca. 360 m² og bliver pt. omdannet til 6 
tæt-lav boliger.
Ejendommen ligger indenfor kommuneplanens rammeområde H-B3 som 
udlægger området til boligformål i form af åben-lav, tæt-lav eller dobbelthu-
se i op til 1½ etage. 

lokalplanens indhold

Formålet med lokalplanen er, at fastlægge områdets anvendelse til boligfor-
mål i form af tæt-lav bebyggelse med tilhørende parkering og fællesfriareal. 
Med lokalplanen kan området udbygges med 17 tæt-lav boliger, heraf 6 i det 
tidligere kirkecenter (incl. en ny tilbygning på ca. 70 m²). De øvrige 11 udfø-
res som nye tæt-lav boliger nord for det tidligere kirkecenter.

forhoLd tiL anden pLanLægning
statslig og regional planlægning

Det er vurderet, at lokalplanen er i overensstemmelse med statslig og regio-
nalplanlægning.

Grundvandsinteresser
Området ligger indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser 
(OSD), samt indenfor nitratfølsomme indvindingsoplande (NFI). Området er 
ikke omfattet af et Boringsnært Beskyttelsesområde (BNBO).
Af ”Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områ-
der med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene 
vandforsyninger uden for disse” (nr. 1697 af 21/12/2016) fremgår det, at 
kommunen skal friholde OSD og BNBO for virksomhedstyper og anlæg, der 
medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet. Af bekendtgørel-
sen fremgår det endvidere, at forbuddet ikke gælder arealer, der allerede er 
udlagt i kommuneplanen for disse virksomhedstyper og anlæg.
• Omhandlende areal er allerede udlagt til boligformål i kommuneplan 

2013.
• Det er tidligere påvist, i forbindelse med udlæg af et nyt boligområde i 

Troelstrup, er der er et beskyttende lerlag under store dele af Haslev by 
og at grundvandsmagasinet under Haslev er artesisk.

• Boligformål udgør ikke en væsentlig fare for forurening af grundvandet.
• Området ligger ikke indenfor BNBO.
• tag- og parkeringspladsvand ledes til kloaknet hvilket er positivt i for-

hold til udpegningen som NFI område.

Det vurderes derfor, at de planlagte 17 boliger ikke vil true grundvandsres-
sourcen.
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kommuneplan 2013-2025
I kommuneplan 2013 for Faxe kommune er lokalplanområdet beliggende 
indenfor rammeområde H-B3. Område H-B3 er udlagt til boligformål med 
mulighed for åben-lav (herunder dobbelthuse) og tæt-lav bebyggelse.
Ifølge kommuneplanen generelle rammer er mindstegrundstørrelsen for tæt-
lav boliger fastsat til 250 m² inkl. andel i eventuelle fælles arealer. Bebebyg-
gelsesprocenten for tæt-lav boliger i 1 etage er fastsat til max. 30% og 40% 
for byggeri i 1½-2 etager.
Lokalplanensområde er på 3.748 m² og det samlede byggefelt udlagt i lokal-
planen er på ca. 1.000 m². I lokalplanen er der fastsat bestemmelser om, at 
bebyggelsesprocenten ikke må overstige 30% for boligbebyggelse i ét plan og 
40% såfremt bebyggelse opføres med udnyttet tagetage (1½ plan).
Alt ialt vurderes det, at lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med 
kommuneplanens rammebestemmelser for området.

eksisterende lokalplaner

Ejendommene er ikke omfattet af eksisterende lokalplaner eller byplanved-
tægter.

kystnærhedszone

Lokalplanområdet ligger udenfor kystnærhedszonen.

diverse udpegninger

Vejbyggelinje
På ejendomme langs Ringstedvej er der tinglyst en vejbyggelinje, der fast-
lægger at der ikke må opføres bygninger eller andre faste anlæg inden for en 
afstand af 8 meter fra vejmidte.
Hensigten med vejbyggelinjen er, at sikre plads til en eventuel fremtidig 
udvidelse af Ringstedvej.

trafikforhold

Veje, stier, parkering og oversigtsarealer skal udlægges efter princippet vist 
på kortbilag 2 og 3 . 
Der skal etableres vejeadgang til området fra Ringstedvej via én fælles over-
kørsle som vist i princippet på kortbilag 2. Faxe Kommune er vejmyndighed 
på Ringstedvej og overkørseltilladelse skal derfor opnås fra kommunen. 
I forbindelse med behandling af et vejprojekt for lokalplanområdet vil der 
blive stillet krav til oversigtsforholdene ved udkørslen til Ringstedvej. På de 
interne vejarealer i området skal der i øvrigt etableres en vendeplads til reno-
vationsbiler o.lign. der følger de gældende vejregler.
Til hver bolig i lokalplanområdet skal der etableres minimum 1,5 parkerings-
plads.
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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.

varmeforsyning

I området er der tilslutningspligt* til kollektiv varmeforsyning. 

Der er fjernvarme i området. Opvarmning må ikke ske ved etablering af 
oliefyr. 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 § 15, stk. 2.

vandforsyning

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

regn- og spildevand

Lokalplanområdet ligger i et område der er fælleskloakeret. Ifølge spilde-
vandsplan 2016-2021 er der ikke aktuelle planer om separatkloakering i 
området.
Det er dog sandsynligt at området skal separatkloakeres inden for de først-
kommende spildevandsperioder og området bør derfor forberedes på sepa-
ratkloakering.

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

Hvis området ligger i nærheden af større veje, baner eller støjende virksom-
heder, eller der er tale om byomdannelsesområder, skal der redegøresrede-
gøres for støjbelastningen, og hvad der i givet fald foretages for at imødegå 
støjgener. Efter planlovens § 15a, skal der fastsættes bestemmelser om etab-
lering af afskærmningsforanstaltninger mv. i lokalplanen, hvis støjbelastede 
arealer udlægges til støjfølsom anvendelse.

Støj fra veje
Ifølge Miljøstyrelsens “Vejledning om støj fra veje”, skal der ved ny bebyg-
gelse til støjfølsom anvendelse - eksempelvis boliger – afværges gener fra 
biltrafik som støjkilde.

*) Jf. Planlovens § 19, stk. 
4 skal byrådet dispensere 
fra en lokalplans bestem-
melser om til slutning 
til et kollektivt varme-
forsyningsanlæg som 
betingelse for ibrugtag-
ning af ny bebyggelse, 
når bebyggelsen opføres 
som lavenergibebyggelse. 
Ved lavenergibebyggelse 
forstås bebyggelse, som på 
tidspunktet for ansøgnin-
gen om byggetilladelsen 
opfylder de energirammer 
for energibygninger, der 
er fastsat i bygningsregle-
mentet.
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Iht. Planlovens § 15a stk. 1 gælder følgende: “En lokalplan må kun udlægge 
støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmel-
ser om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v.[...], kan sikre den 
fremtidige anvendelse mod støjgener.”
I boligområder må støjniveauet fra veje ikke overskride Lden 58 dB. 
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres et støjhegn mod Ring-
stedvej. Det vurderes derfor, at det vil være muligt, at overholde de vejleden-
de krav, i forhold til støj fra veje, på boligernes opholdsarealer.
Overholdelse af støjgrænsen indendørs sikres via byggeriets udformning og 
materialevalg.

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.
Der er ikke registreret forurening indenfor lokalplanens område, eller til-
grænsende matrikler (V2). Der er heller ikke mistanke om forurening (V1).
Selv om der ikke er kendt viden om jordforurening i lokalplanområdet, kan 
det forekomme. Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet kon-
stateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages, når 
dette meddeles. Fundet skal anmeldes til Faxe Kommune, jf. Jordforure-
ningslovens § 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: 
https://www.faxekommune.dk/erhverv/miljoe/jordforurening-jordflytning/
jordforurening

museumsloven - fund og fortidsminer

Museum Sydøstdanmark har udført en arkivalsk kontrol og kan meddele, at 
der ikke er registreret fortidsminder på matr. nr. 16ap og 16as Haslev by, Ha-
slev. Da det meste af arealet er eller har været bebygget i nyere tid vurderer 
museet, at der kun er en lav risiko for at påtræffe væsentlige fortidsminder 
på arealet. Museet kan kontaktes for yderligere oplysninger på 30241755 / 
70701236 eller faxe@museerne.dk. 
Hvis der ved gravearbejdet påtræffes fortidsminder, som for eksempel mørke 
nedgravninger med trækul, flintredskaber, knogler eller keramik, skal an-
lægsarbejdet standses og museet straks kontaktes, jævnfør Museumslovens 
§29.

miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM) (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) har til formål at sikre et højt mil-
jøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integration af miljøhensyn under udar-
bejdelse af planer og programmer og ved tilladelse til projekter med henblik 
på at fremme en bæredygtig udvikling.
I følge lovens §8, stk. 1, nr. 2 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der 
tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en 
væsentlig indvirkning på miljøet. 
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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:
• Området ligger centralt i Haslev by og allerede er delvist bebygget og 

befæstet.
• Området ikke ligger indenfor et boringsnært beskyttelsesområde BNBO
• Tag og overfladevand ledes til kloaknettet og dermed ikke truer grund-

vandsressourcen
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.
Det er ved udarbejdelse af lokalplanen gennemført en servitutundersøgelse. 
Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 16ap:

Dokument lyst dato - løbenummer. 07.02.1936-nr. 906548-26
Titel: Dok om byggelinier mv.
Beskrivelse: Dokument omhandler byggelinje på 8 meter fra vejmidte langs 
Ringstedvej.
Påtaleberettiget er Faxe Kommune.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. 

Dokument lyst dato - løbenummer. 07.02.1936-nr. 906549-26
Titel: Dok om byggelinier mv.
Beskrivelse: Dokument omhandler byggelinje på 8 meter fra vejmidte langs 
Ringstedvej.
Påtaleberettiget er Faxe Kommune.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. 

Følgende servitut er lyst på matr. nr. 16ap:
Dokument lyst dato - løbenummer. 07.02.1936-nr. 906551-26
Titel: Dok om byggelinier mv.
Beskrivelse: Dokument omhandler byggelinje på 8 meter fra vejmidte langs 
Ringstedvej.
Påtaleberettiget er Faxe Kommune.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. 
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nødvendige tiLLadeLser og dispensationer
Lokalplanens virkeliggørelse kræver ikke tilladelser eller dispensationer fra 
andre myndigheder.

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 for-
ventes dog, at lokalplanens muligheder i forhold til opførelse af nye boliger 
bliver realiseret snarest efter lokalplanens vedtagelse.

Illustration af muligt nybyggeri i 1½ etage
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LokaLpLan bestemmeLser
Lokalplan 500-88 for et boligområde ved Ringstedvej i Haslev

Faxe Kommune
Lov om planlægning – lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

§1 Lokalplanens formål
Det er lokalplanen formål:

• at udlægge området til boligformål.
• at muliggøre etablering af en tæt-lav boligbebyggelse i form af  

 række-,  klynge- og dobbelthuse
• at skabe grundlag for en attraktiv, ensartet boligbebyggelse med   

 fælles grønne fri- og opholdsarealer.
• at ny bebyggelse klyngevis gives et ensartet udseende med hensyn til  

  farvevalg, materialer og tagform.

§2 Område og zonestatus
2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1.
2.2  Lokalplanområdet omfatter følgende matrikler: matr. nr. 16ap og 16as 

Haslev by, Haslev, samt de ejendomme der efter d. 1. januar 2019 
udstykkes herfra.

2.3 Lokalplanområdet er beliggende i byzone og forbliver i byzone.

§3 Anvendelse
3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til boligformål i form af tæt-lav 

boligbebyggelse, herunder dobbelthuse og rækkehuse med tilhørende 
fællesarealer i form af vej, sti, fællesparkering og friarealer.

3.2 Byrådet kan tillade, at der på den enkelte ejendom kan der drives en 
sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder 
under forudsætning af:

• at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (f.eks.  
   ved skiltning og lignende.),
• at virksomheden er liberalt erhverv eller kontor og ikke medfører  

 gener for omgivelserne,
• at virksomheden ikke medfører behov for ekstra parkering ud over  

 det i § 5.8 nævnte,
• at virksomheden ikke medfører gener i form af støj, luftforurening  

 eller lugt,
• at virksomheden drives af den, der bor på den pågældende ejendom. 

3.3 Der kan opføres bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets 
tekniske forsyning, herunder transformerstationer og andre tekniske 
funktioner.  

§4 Udstykning
4.1 Lokalplanområdet kan udstykkes som én eller flere storparceller.
4.2 Indenfor lokalplanens område må der udover §4.1 kun udstykkes 

boliger med en grundstørrelse til tæt-lav boliger på minimum 250 m² 
inklusiv andel i fællesarealet. Fællesarealet fordeles således, at sum-
men af grundareal samt andel i fællesareal bliver den samme for alle 
boliggrunde indenfor lokalplanområdet.

4.3 Fællesarealer, parkeringsarealer og veje kan udstykkes selvstændigt. 
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4.4 Fællesarealet består af opholdsarealet inklusiv arealer til affaldshånd-
tering, vej-, sti-, fortovs- og parkeringsarealer i forening.

4.5 Fællesarealet, jf. pkt. 4.4, skal vedligeholdes af grundejerforeningen, 
jf. §11.

4.6 Der kan ske mindre justeringer af ejendomsskel mod naboer, således 
at skel og eksisterende forhold bringes i overensstemmelse med hinan-
den.

4.7 Indenfor lokalplanens område kan der udstykkes til brug for tekniske 
anlæg, herunder tekniske anlæg og bygninger, der nødvendige for 
områdets forsyning.

§5 Vej, sti og parkeringsforhold
5.1 Der skal udlægges overkørsel, stier, veje, parkeringsarealer og over-

sigtsarealer i princippet som vist på kortbilag 2 og 3.
5.2 Veje, stier og parkeringsarealer må alene anlægges i asfalt, beton eller 

belægningssten. Parkeringsarealer må tillige anlægges med græsarme-
ring eller anden fast permeabel belægning.

5.3 Vejadgang til lokalplanområdet må alene ske fra Ringstedvej via én 
fælles overkørsel. 

5.4 For at sikre gode oversigtsforhold ved vejtilslutningen udlægges over-
sigtsarealer, indenfor hvilke der ikke må etableres beplantning, bebyg-
gelse, skilte mv. som får en større højde end 0,8 meter over terræn.

5.5 Adgangsvejen skal udlægges og anlægges med en bredde på minimum 
6 meter. Den interne vej/parkeringsarealet skal udlægges og anlægges 
med en kørebanebredde på minimum 7 meter.

5.6 Af hensyn til renovationsvogne mv. skal vejen indrettes med vende-
plads i princippet som vist på kortbilag 3.

5.7 Stierne a-b og c-d skal udlægges med en bredde på minimum 3 m, 
efter princippet vist på kortbilag 2 og 3. 
Stien skal anlægges med fast belægning og dimensioneres, således 
færdsel med brand- og redningskøretøjer er muligt.

5.8 Der skal etableres minimum 1,5 parkeringspladser pr. bolig, heraf én 
handicapparkeringsplads. 

§6 Tekniske anlæg
6.1 Indenfor området kan der etableres de tekniske anlæg, som er nødven-

dige for områdets forsyning.
6.2 Ledninger til el, antenner og lign. skal fremføres under terræn.
6.3 Ny bebyggelse skal tilsluttes almen vandforsyning, elnet og offentlig 

kloak. 
6.4 Vej, sti og fællesarealer skal indrettes med vejbelysning i overensstem-

melse med Faxe Kommunes belysningspolitik. 

§7 Bebyggelsens omfang og placering
7.1 For den enkelte ejendom må bebyggelsesprocenten ikke må overstige 

30% for boligbebyggelse i ét plan og 40% såfremt bebyggelse opføres 
med udnyttet tagetage (1½ plan). 

7.2 Ved beregning af bebyggelsesprocenten kan medregnes andel i fælles-
areal og vej. Fællesareal og vej fordeles således, at grundens areal samt 
andel i fællesareal og vejareal bliver lige store for alle parceller.

7.3 Bebyggelse må alene opføres i 1 eller 1½ plan med en bygningshøjde 
på maksimalt 8,5 m over naturligt terræn fastlagt eller niveauplan 
fastlagt i henhold til reglerne i bygningsreglement.
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7.4 Bebyggelse skal opføres inden for byggefelterne og udhuse/affaldsskur 
må alene placeres som vist på kortbilag 3.

7.5 Bygningshøjden på sekundære bygninger må ikke overstige 2,5 meter. 

§8 Bebyggelsens ydre fremtræden
8.1 Bygningsfacader må alene udføres som enten blank eller vandskuret 

murværk i tegl eller som pudset mur. Op til 50% af bygningsfacaden 
kan fremstå i træ, komposit eller metal. 

8.2 Udhuse og affaldsskure kan fremstå med anden, dog ensartet, farve og 
materialevalg for hele lokalplanområdet. 

8.3 Tage må alene udføres som saddeltage eller med ensidig taghældning. 
Tage skal fremstå rødt eller sort. i et ensartet materiale for hele lokal-
planområdet. 

8.4 Udhuse og affaldsskure kan dog udføres med en anden taghældning og 
i andre, dog ensartede, tagmaterialer og farve for hele lokalplanområ-
det. 

8.5 Tage må ikke etableres med blanke og reflekterende materialer. 
Glansværdien må maksimalt være 20. Bestemmelsen gælder ikke for 
solceller, solfangere og ovenlysvinduer.

8.6 I byggefelt 2 må der ikke etableres kviste, karnapper o.lign. i tagflade-
ne mod vest. Der må gerne etableres tagvinduer/ovenlysvinduer.  
I byggefelt 3 må der ikke etableres vinduer på 1. sal i gavlen mod vest.

8.7 Der kan etableres solfangere og solcellepaneler på tage og facade, hvis 
de fremstår som en integreret del af bygningens arkitektur.

§9 Ubebyggede arealer
9.1 Der skal plantes levende hegn af løvfældende arter mod p-pladsen og 

mod Ringstedvej efter princippet vist på kortbilag 3.
9.2 I oversigtsarealerne vist på kortbilag 3 skal der enten plantes bund-

dække eller levende hegn af løvfældende arter, dog under hensyn til 
§5.4.

9.3 Der kan etableres faste hegn med afskærmende effekt for trafikstøj fra 
Ringstedvej. Fast hegn skal være ensartet for hele strækningen og skal 
begrønnes/fremstå med beplantning set fra Ringstedvej.

9.4 Eventuelle hegn mellem de enkelte boliger skal fremstå ensartet for 
hele lokalplaneområdet.

9.5 Ubebyggede fællesarealer skal anlægges med græs og der skal plantes 
træer og buske som minimum i et omfang og antal som vist på kortbi-
lag 3. 

§10 Terrænforhold
10.1 I forbindelse med byggemodning af området, kan der foretages de 

nødvendige terrænreguleringer i forhold til etablering af veje, p-plad-
ser og boligklynger. Efter byggemodningen af området må der ikke 
foretages terrænregulering på de enkelte grunde.

10.2 Der må ikke etableres permanente jordoplag inden for lokalplanens 
område.

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

grundejere indenfor lokalplanen område.
11.2 Grundejerforeningen skal varetage grundejernes fællesopgaver, som 

drift og vedligeholdelse af de udlagte fællesarealer, private fællesveje 
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og stier indenfor lokalplanens område.
11.3 Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på fællesarealer, pri-

vate fællesveje, herunder stier, friarealer mv. jf §5 og §9.
11.4 Grundejerforeningen skal i øvrigt varetage de opgaver som i medfør af 

lovgivningen henligges til foreningen.
11.5 Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af 

Faxe Kommune.
11.6 Grundejerforeningen skal oprettes senest hvis Faxe Kommune kræver 

det.

§12 Forudsætninger for ibrugtagen
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:
12.1 Der er sket tilslutning til Faxe Spildevand A/S spildevandssystem.
12.2 Der er sket tilslutning til elforsyning.
12.3 Der er sket tilslutning til fjernvarme
12.4 Veje og stier med tilhørende vendeplads og parkering er anlagt jævn-

før lokalplanens §5.
12.5 Belysning er etableret jævnfør §6.4.
12.6 Der er anlagt fælles fri- og opholdsarealer som anført i lokalplanens §9
12.7 Det er sikret ved støjberegning, at opholdsarealerne ikke belastes med 

trafikstøj, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier

§13 Ophævelse af lokalplaner og servitutter
13.1 Der aflyses ingen lokalplaner eller byplanvedtægter inden for lokalpla-

nens område ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse 
af lokalplan 500-88 for et Boligområde ved Ringstedvej.

13.2 Der aflyses ingen servitutter inden for lokalplanens område ved den 
endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse lokalplan 500-88 for 
et Boligområde ved Ringstedvej.

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 retsvirksninger 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.
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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 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.

Vedtagelsespåtegning
Således vedtaget af Faxe Byråd forslag til Lokalplan nr. 500-88 til offentlig 
høring.

Faxe byråd d. 26.03.2019

René Tuekær    Kirsten Jacobsen

Formand for    Direktør
Plan & Kulturudvalget
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17 Boliger

25 Parkeringspladser
250 x 500 cm

1 HC Parkeringsplads
350 x 500 cm

Skitseforslag C  -  Ringstedvej 59-65

19-003
ARKITEKT:
SAG NR. :

72 48 82 22TLF:SKALA ARKITEKTER
ARKITEKTER, NØRREBROGADE 45E, 2200 KØBENHAVN N

DATO  08.05.19

MÅL    1:500

EMNE    Situationsplan

N

8 m
byggelinje

Matrikelskel 16 ap og 16 as

A
RKSKA AL

119

20

21

23

24

25

26

22 HC

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
7 m

1-6

7 m

12

13

14

15

16

17

18

2,5 m

2,5 m

2,5 m

Affaldsskur

Ringsted
vej

 500-88

Ny kortbilag
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