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Hvidbog 
Hvidbog med idéer og forslag forud for planlægningen for Multihus ved Karise Efterskole i Karise. Center for Plan & Miljø har modtaget i alt 1 
tilkendegivelse i høringsperioden, med opfølgende mailkorrespondance. Efter aftale med afsender indgår både spørgsmål og svar i form af mails i 
denne hvidbog. 
 
Denne hvidbog indeholder alle tilkendegivelser der er modtaget i idéfasen. Center for Plan & Miljø har redigeret i tekstens opsætning, men ingen 
budskaber er fjernet eller ændret.  
 
Modtaget / 
Indsendt af: 

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

 
Dato 22.12.2020 
 
Anette Bækvang 
Bredgade 
 

 
Jeg er bor Bredgade 24e og vil derfor blive nabo til et 
eventuelt multihus. 
 
I kommunes beskrivelse står der, at multihuset tænkes 
gravet ned i terræn "For at bygningen ikke virker for høj i 
forhold til de omkringliggende huse" og 3D perspektiv-
tegningen giver en idé om højden, men hvor højt vil 
huset helt præcis blive? 
 
I beskrivelsen står der også, at "Den nye lokalplan vil 
aflyse de gældende lokalplaner for området" og der er 
vedhæftet to kort med forskellige afgrænsninger af 
Karise Efterskoles område. Jeg har søgt efter lokalplaner 
for området på plandata.dk (både under forslag og 
vedtaget), men synes ikke at kunne finde andre planer 
end planen 200-13 fra 1996. Jeg er derfor i tvivl om, 
hvad en given opførelse af et multihus vil have af 
betydning for lokalområdet (bortset fra at Bredgade 26 
ændres fra boligformål til centerformål), og hvad den 
overordnede idé med at opføre huset er. Det anføres at 
multihuset vil blive et "tilskud til lokalområdet og på den 
måde få en større anvendelse ved at kunne bruges af 
flere", så i hvilket omfang (tidsrum) tænkes multihuset 
benyttet af andre end skolens elever? 

 
Svar  på mail sendt den 22. december 2020: 
 
Tak for dine bemærkninger. Min kollega, som arbejder med sagen 
er på juleferie, jeg har sendt din e-mail videre til hende. Jeg kan 
kort svare på dit spørgsmål vedr. aflysning af gældende 
lokalplaner. Der er endnu ikke udarbejdet en ny lokalplan for 
multihuset og Karise efterskole. Det er tanken at den skal 
afgrænses, som vist med sort streg her på billedet nedenfor. 
 

 
 
Den lyserøde farve viser hvor lokalplan 200-13 gælder, den gule 
viser lokalplan 200-15 og den orange lokalplan 200-4. Det er alle tre 
vedtagne lokalplaner som er gældende. 

NOTE: 
Lokalplanområdet er  
efterfølgende udvidet 
til også at omfatte 
matrikel 9dy. 
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Når den ny lokalplan bliver endeligt vedtaget vil det område, der 
er markeret med sort streg blive omfattet af den ny lokalplan og 
lokalplan 200-15 og 200-13 vil blive aflyst, dog vil Lokalplan 200-13 
kun blive aflyst på matrikel 9bn (Bredgade 26) og vil derfor fortsat 
gælde for den ejendom, hvor du bor og alle de andre 
ejendomme markeret med lyserød. Den anden afgrænsning du 
finder i materialet vedrører det kommuneplantillæg, der som du 
selv skriver skal ændre anvendelsen af Bredgade 26 fra boligformål 
til centerformål – det vil ikke have betydning for din ejendom. 
 
Svar på mail sendt den 8. januar 2021:  
Jeg kan se, at der er delvist svaret på dine spørgsmål til den 
idéfase der lige nu er for at ændre anvendelsen af Bredgade 26 
fra boligformål til centerformål, med det formål at kunne etablere 
et multihus. https://www.faxekommune.dk/aktuelt/hoeringer/ideer-
oenskes-foer-planlaegning-nyt-multihus-ved-kariseefterskole 
 
Det materiale som der ligger på kommunens hjemmeside er kun 
foreløbige skitser, der skal vise hvad det er som Karise Efterskole 
tænker sig, så både vi og I har en ide om hvad vi skal forholde os 
til. Det er først i forbindelse med selve lokalplanarbejdet, at vi i 
fællesskab bliver konkrete på hvor stor en bygning der er tale om, 
præcis hvor den skal ligge, og hvor høj/bred den maksimalt må 
være osv. Lokalplanforslaget som beskriver disse ting, kommer ud i 
8 ugers høring og vi plejer at holde et borgermøde i denne 
periode, hvor vi i fællesskab drøfter lokalplanens indhold og ønsker 
til ændringer. Jeg kan derfor ikke give dig et præcis svar på 
hvordan et eventuelt multihus kommer til at se ud, men det er 
væsentligt at finde en god balance mellem at huset både er 
funktionelt og samtidig kan indpasses hensigtsmæssigt i den 
eksisterende bebyggelse.  
 
Du er meget velkommen til at ringe, hvis du har brug for at høre 
mere om sagen. 
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Dato 15.01.2021 
 
Anette Bækvang 
Bredgade 

 

 
Tak for begge jeres svar. 
 
I det første svar lød det at ændringen af Bredgade 26 fra 
boligformål til centerformål ikke vil ikke have betydning 
for min ejendom. Men jeg mener, at det netop vil have 
meget stor betydning, om man er nabo til en bolig med 
en have eller til et multihus. Altså om Bredgade 26 
ændres fra boligformål til centerformål. 
 
I det andet svar nævnes en 8 ugers høringsperiode og et 
borgermøde. Hvornår begynder perioden, og hvornår 
ligger borgermødet? 
 

 
Opfølgende telefonsamtale den 26. januar 2021, hvor det aftales 
at alle mails tages med som høringssvar – se svar fra den 27. januar 
2021 nedenfor. 
 
Administrative bemærkninger: Rent teknisk og administrativt har en 
ændring af formål fra boligformål til centerformål for Bredgade 26 
ikke betydning for de omkringliggende matriklers anvendelse.  
 
Som nabo kan oplevelsen af den ændrede brug, der følger med 
en ændring af formålet have betydning, og skal derfor tilgodeses. 
Lokalplanen vil stille samme krav til bygningens størrelse og 
placering på grunden uanset om der bygges boliger eller et 
multihus. Det kan være svært at sige om brugen af haven vil være 
den samme, uanset om der bygges boliger eller multihus. Det 
forventes dog at efterskolen fremadrettet vil benytte haven på 
samme måde som de gør i dag.  
 
For at begrænse gener fra multihuset i form af støj og lys i 
aftentimerne, vil der være bestemmelser i lokalplanen der kræver 
særlige tiltag til begrænsning af dette.  
 

 
Dato 26.01.2021 
 
Anette Bækvang 
Bredgade 

 

 
Det undrer mig, at man skulle ønske at opføre et 
multihus midt i et boligområde. Hvorfor skulle man 
ændre Bredgade 26 fra boligformål til centerformål 
området taget i betragtning? 
 
I 1995 købte min daværende mand og jeg mit hus, 
Bredgade 24e (dengang 24b) af Faxe Kommune. Faxe 
Kommune havde brugt bygningen som bibliotek, men 
ønskede at sælge bygningen under forudsætning af, at 
køber ville omdanne den til boligformål. Jeg har boet 
her i siden 1995 og i den periode er flere af de omkring- 
liggende bygninger blevet omdannet til boligformål, 
hvilket er i tråd med Faxe kommunes plan fra 1996. 
Derfor er jeg uforstående overfor en eventuel ændring 
af Bredgade 26 fra boligformål til centerformål og 
interesseret i, hvad den overordnede idé er, eftersom 

 
Svar på mail sendt den 27. januar 2021: 
 
Mange tak for dine bemærkninger til ”indkaldelse af idéer før 
planlægning for nyt multihus ved Karise Efterskole” og spørgsmål til 
proces, tidsplan og baggrund. 
 
Som vi aftalte telefonisk i går, vil dine bemærkninger blive samlet i 
en hvidbog sammen med øvrige indkomne høringssvar og blive 
politisk behandlet i forbindelse med godkendelse af forslag til 
kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for området.  
Sagen vil i første omgang blive behandlet af Plan- og 
Kulturudvalget og efterfølgende byrådet. Når planforslagene er 
godkendt af byrådet, vil de blive sendt ud i 8 ugers offentlig høring.  
 
Da du har afgivet høringssvar i idéfasen, vil du automatisk få 
tilsendt planforslagene i din e-boks i forbindelse med den offentlige 
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ændringen vil have stor betydning for de omkring-
liggende boliger. 

høring. Du kan følge med i processen på kommunens hjemmeside 
under dagsordener og referater for de pågældende udvalg. Som 
tidsplanen ser ud lige nu, forventes der at ligger et lokalplanforslag 
klar i løbet af foråret, med en forventet høring hen over sommeren, 
men de præcise datoer for høring og borgermøde er endnu ikke  
fastlagt. 
 
Administrative bemærkninger: 
Karise Efterskole ligger i den centrale del af Karise, hvor det er 
vigtigt at have en aktiv bymidte med handel, kultur, foreningsliv, 
kulturmiljøer og byrum, der er med til at skabe et aktivt byliv, som er 
trygt og attraktivt. 
 
Etablering af et multihus med undervisning til brug for efterskolen 
og med teatersal/samlingssal til brug for både efterskolen og 
lokalområdet hører naturligt til i et centerområde og ikke et 
boligområde. Ved etablering af et multihus, vil det derfor være 
nødvendigt, at ændre rammeområdet til centerformål, og er det 
som ligger til grund for ændringsforslaget og udgør den 
overordnede idé. 
 
Det vil i princippet være muligt at anvende arealerne til boliger i 
stedet, da det er udlagt til boligformål. Det vil dog kræve en 
lokalplan med bebyggelsesregulerende bestemmelser, ligesom 
byggeri af et multihus kræver en lokalplan med 
bebyggelsesregulerende bestemmelser.  
 
I områder der i kommuneplanen er udlagt til centerformål, kan der 
som udgangspunkt både etableres boliger, butikker og en række 
andre funktioner, mens der i områder der er udlagt udelukkende til 
boligformål, ikke kan etableres butikker og en række andre 
funktioner.  
 
Forslag til lokalplan 200-29, med det formål at gøre det muligt at 
etablere et multihus, indeholder bestemmelser der skal reducere 
gener fra fx skygge fra bygning, belysning, refleksioner og støj, samt 
bestemmelser om maksimal højde og minimums afstand til skel. 

 


