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Lov om pLanLægning
Lov om planlægning (LBK nr. 1157 af 01. juli 2020 med senere ændringer) samler 
alle reglerne om fysisk planlægning. 

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 plan-
lægning 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.

kpo.naevneneshus.dk

Klageportalen for nævnene i næv-
nenes hus ved at logge ind med 
dit NEM-ID på 
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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. 1og lokalplanforslag nr. 200-29, 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. 
973 af 26. juni 2020) § 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 ind med dit NEM-ID på kpo.naevne-
neshus.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. Se betingelserne for at blive fritaget 
på https://naevneneshus.dk/.
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.

http://kpo.naevneneshus.dk
http://kpo.naevneneshus.dk
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indLedning
Dette dokument indeholder forslag til lokalplan 200-29 for Karise Efterskole. 

Dokumentet er opdelt i følgende hovedafsnit:

Lokalplan
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 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 200-29 for Karise Efterskole og forslag til kommuneplantillæg nr. 
1 er offentliggjort den xx.xx.2021. Planforslagene er i offentlig høring i perioden den 
xx.xx.20121 til den xx.xx.2021.

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 
Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af Karise Efterskoles ønske om, 
at etablere af et multihus i haven mellem Karise Efterskole, Rønne Allé 7-9 
og det tidligere apotek på Bredgade 26. 

Multihuset skal kunne indeholde flere funktioner. Der er et stort ønske 
fra efterskolen om, at have et lokale hvor det er muligt at samle elever og 
forældre ved fælles arrangementer. Dette er ikke muligt i dag i efterskolens 
eksisterende lokaler, som ikke kan rumme alle elever og forældre samtidig. 

Der ud over ønskes multihuset anvendt i skolens daglige undervisning, og 
skal rumme en teatersal, som også kan bruges til badminton og volley, samt 
fitnessrum og orangeri. Samtidig er der overvejelser om, hvordan multihuset 
også kan være et tilskud til lokalområdet og på den måde få en større anven-
delse ved at kunne bruges af flere og for at styrke samarbejder på tværs af 
byens mange forskellige brugere. 

FoRMål

Med en ny lokalplan for området, er det formålet at fastlægge områdets an-
vendelse til uddannelsesformål og til kulturelle formål, herunder udlæg af et  
byggefelt, hvor der kan etableres et multihus. Det betyder at Karise Eftersko-
le kan anvende bygningerne til brug for efterskolens daglige virke, men også 
at der på sigt kan være kulturel brug af området. 
 
Endelig er det formålet, at sikre de eksisterende bevaringsværdige huse og 
deres særlige arkitektoniske og kulturhistorisk værdi.  

Den nye lokalplan vil aflyse de gældende lokalplaner for området.

Nyt multihus
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lokalplanoMRådet

Lokalplanområdet ligger centralt i Karise og er dermed også en del af byens 
kulturhistorie. Karise er en stationsby med karakteristiske huse fra perioden 
1879 og fremefter. Der er mange smukke bygninger i den gamle stationsby, 
og der er et øget fokus på at sætte dem i stand, så de særlige arkitektoniske 
kvaliteter og detaljer bevares eller bringes tilbage til deres oprindelige ud-
tryk. 

Lokalplanområdet er kun et lille område centralt i Karise, og udgøres af 3 
bygninger samt haverne omkring disse. Det er hovedbygningen til Karise Ef-
terskole på Rønne Allé 7, det tidligere apotek på Bredgade 26, som også har 
været bolig med have, samt en villa med tilhørende have på Rønne Allé 9. 

Fra byens hovedgade Bredgade er der et fint kig til efterskolens hovedbyg-
ning, og sammen med det nærliggende Kulturhus Leopold og det lille grønne 
område foran kulturhus og efterskole, er det samlet set et fint grønt åndehul i 
bymidten, som efterskolen er med til at sætte sig præg på og tilføre liv.

eksisteRende FoRhold

Karise Efterskole ejer og driver i dag arealerne, som en efterskole for unge 
med et særligt undervisningsbehov. Efterskolen har et elevtal på 90 og en 
medarbejderstab på ca. 28 personer og lægger vægt på at indgå i et fælles-
skab med lokalområdet.

Efterskolen er indrettet i det tidligere Karise plejehjem på Rønne Allé 7, hvor 
der er værelser til eleverne, undervisning, spisesal, kontorer m.m. Bredgade 
26 og Rønne Allé er tilkøbt og anvendes i dag som bolig og kontorer, mens 
udearealerne er lagt sammen og der er fri bevægelser mellem arealerne, 
som fremstår som havearealer til de enkelte bygninger, og med forskellige 
opholds- og bevægelsesarealer. Parkering til efterskolen sker foran hoved-
bygningen.

Kulturhuset Leopold Bredgade 26
Det tidligere apotek

Rønne Allé 9Karise Efterskole - Rønne Allé 7

Lokalplanområdets placering i Karise bymidte - afgrænsningen af lokalplanen er vist med rød stiplet linje. 

Karise Station
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Bebyggelsen og de tilhørende udearealer fremstår umiddelbart som 3 for-
skellige områder, som hver især er tilpasset til deres omgivelser og falder 
naturligt ind i det omkringliggende miljø. Bredgade 26 opleves som en del af 
bebyggelsen omkring Bredgade, Rønne Allé 9 opleves som en del af boligerne 
på Rønne Allé og efterskolens hovedbygning ligger som en naturlig og mar-
kant afgrænsning af byrummet omkring Bredgade og Kulturhuset Leopold.  

Bredgade 26 - det tidligere apotek. 

Karise Efterskole set fra Kulturhuset Leopold.

Karise Efterskole set fra Rønne Allé. 
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lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan bygges et multihus i form af en 
ny bygning. Lokalplanen giver også mulighed for at udnytte den eksisterende 
bygning mod Bredgade til at etablere butikker, visse former for erhverv, boli-
ger, offentlig og privat service. Det betyder at Karise Efterskole kan anvende 
det tidligere apotek til både undervisning og bolig, men også vil kunne åbne 
en lille butik i stueetagen med adgang fra Bredgade, hvis dette bliver aktuelt.

Lokalplanen sikrer at bygninger med særlig arkitektonisk og kulturhistorisk 
værdi bevares og/eller ændres med respekt for den oprindelige byggestils 
kvaliteter, både æstetisk og håndværksmæssigt. Det er især gældende for det 
tidligere apotek, som har særligt fine detaljer, som ønskes bevaret. 
Rønne Allé 9 vil kunne anvendes til både undervisning og bolig, men der kan 
ikke indrettes butikker, da denne ejendom ikke ligger inden for den afgræn-
sede bymidte, hvor det er muligt at etablere detailhandel. Der vil dog kunne 
etableres liberalt erhverv på samme måde, som man normalt kan i boligom-
råder. 

Multihuset skal kunne indeholde flere funktioner. Ud over at kunne fun-
gere som samlingssal for elever og forældre, skal det kunne anvendes i den 
daglige undervisning til sport og teater af forskellig slags. Dette kræver en vis 
volumen i bygningen. For at bygningen ikke virker for høj eller for domine-
rende i forhold til de omkringliggende huse, er der sat begrænsning på hvor 
høj bygningen må være over terræn. For at der er tilstrækkelig indvendig 
rumhøjde, er det i stedet muligt at grave multihuset ned i terræn. Samti-
dig skal der anvendes mørke farver udvendigt på bygningen, så den bliver 
mindst muligt iøjnefaldende.

På multihusets sydlige facade kan der etableres et orangeri, som kan funge-
re som et sanseligt og roligt læringsmiljø for de af skolens elever, som har 
særligt behov for finde indre ro. Orangeriet er tænkt til at kunne fungere 
som ramme om praktisk undervisning i bæredygtige løsninger på hverdags 
niveau, hvor eleverne blandt andet kan arbejde med natur og kredsløb. Det 
kunne fx. være ved dyrkning og vanding af planter, gerne med regnvand fra 
egen grund. 

Efterskolens hovedbygning og multihuset forbindes via en hævet glasgang, 
så der er direkte forbindelse mellem bygningerne.  På modsatte side ses en 
visualisering af hvor på arealet at multihallen ønskes placeret og størrelsen 
af den set i forhold til hovedbygningen, som ligger bagerst og det tidligere 
apotek, som er vist som en hvid bygning forrest.

Snit gennem multihuset på modsatte side, viser et forslag til hvordan mul-
tihuset kan se ud og størrelsen af det i forhold til hovedbygningen på Karise 
Efterskole, og er kun vejledende. På snittet kan man se, hvordan man tænker 
at grave bygningen ned i terræn, hvordan bygningen ligger i forhold til skel 
og hvordan terrænnet forventes afviklet mod naboer, samt at multihuset 
forventes udført med et fladt tag. 

Snit kan også ses bagerst i lokalplanen i et større format.

A01-11-Længdesnit
B-B

A01-11-Længdesnit
B-B

37
0 

cm
31

0 
cm

37
°

200 cm

Plantestensvæg

200 cm

12.848 12.848

16.452

13.789

20.625

Balkon

Hal

Matr. nr.

Konstrueret af Tegnet af Godkendt af Dato Orig. størrelse Skala

Sag

Titel

RevisionTegningsnummer

1 : 100A320/04/21NKMSNK

Rønne Allé 7, Karise576 Karise 9dæ

A01-10
0.0

Tværsnit A-A



11

RedegørelseLokalplan 200-29, Karise Efterskole
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BoRgeRinddRagelse

Der har forud for planlægningen været afholdt idéfase, med mulighed for at 
komme med idéer og forslag i forbindelse med planlægningen, jf. planlovens 
§ 23c. Der er indkommet bemærkninger og spørgsmål fra naboer i idéfasen. 
Bemærkningerne fra idéfasen retter sig primært imod kommuneplantillæget  
og handler om:

• Hvilken betydning får det for naboerne, at der ændres i afgrænsningen af 
kommuneplanens rammeområder?

• Hvorfor ændres der fra boligområde til centerområde, når det tidligere 
har værer hensigten at omdanne til boliger i dette område, fx. blev det 
gamle bibliotek solgt til boligformål? 

• Hvordan tænkes multihuset at fungere som tilskud til lokalområdet, og 
skal det bruges af andre end efterskolen og i hvilket tidsrum?

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 være naturligt at ændre rammeområdet til centerformål. 

Det vil i princippet fortsat være muligt at anvende arealerne til boliger, og 
muligheden for at bygge boliger i haven bag Bredgade 26 er til stede allerede 
på nuværende tidspunkt. Det vil dog kræve en lokalplan, ligesom byggeri af 
et multihus kræver en lokalplan med bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Spørgsmål og bemærkninger fra idefasen fremgår i deres fulde længde i  
hvidbogen, som behandles samtidig med at forslag til kommuneplantillæg og 
forslag til lokalplan besluttes sendt i offentlig høring. I hvidbogen kan man 
også læse Center for Plan & Miljøs svar på spørgsmålene.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og forslag til lokalplan 200-29 sendes i 8 
ugers høring. Der bliver afholdt borgermøde i høringsperioden.

forhoLd tiL anden pLanLægning
statslig og Regional planlægning

Grundvandsinteresser
Lokalplanområdet ligger ikke indenfor områder med særlige drikkevands- 
interesser (OSD) eller indenfor nitratfølsomt indvindingsopland (NFI) jf. 
Bekendtgørelse nr. 1153 af 18. november 2019 om udpegning af drikkevands-
ressourcer. 

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan bygges et multihus, hvilket vil 
give øgede mængder af spildevand fra bygningen og øgede mængder af regn-
vand fra befæstede overflader og tagflader.
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Lokalplanen sikrer at udnyttelse af området sker med mindst mulig belast-
ning af grundvand og med fokus på udnyttelse af regnvand. Mindst mulig 
belastning af grundvandet sikres ved, at spildevand fra multihallen afledes 
til offentlig kloak. Regnvand skal forsinkes på egen grund inden det ledes til 
offentlig regnvandsledning.

koMMuneplan 2021-2033 
Afgrænsede bymidter / detailhandel
Rønne Allé 7 og Bredgade 26 ligger indenfor det areal som i kommuneplanen 
er udpeget som den afgrænsede bymidte i Karise. Detailhandel skal som ud-
gangspunkt altid placeres indenfor den afgrænsede bymidte, for at fremme et 
varieret udbud af butikker, der kan understøtte hinanden og for at sikre god 
tilgængelighed. Lokalplanen giver kun mulighed for butik i stueetagen på 
Bredgade 26 - se § 3.3.

Kulturmiljø
En stor del af Karise omkring gaderne Bredgade, Skolegade og Drosselvej er 
udpeget som kulturmiljø, da disse områder afspejler væsentlige træk fra den 
samfundsmæssige udvikling i byen. Karise blev stationsby i 1879 og byen 
voksede kraftigt i årene efter. Især Bredgade og Skolegade rummer en række 
tidstypiske og bevaringsværdige stationsbyhuse, mens Drosselvej repræsen-
terer den ældste del af landsbyen. Byens markante bygninger er Karise Kirke 
og Moltkes kapel, stationsbygningen, andelsmejeriet, højskolen (Kulturhuset 
Leopold), apoteket, præstegården, skolen, samt gamle gårde og de tidstypi-
ske stationsbyhuse. 
I dette område skal der vises særlige hensyn over for bevaringsværdier og 
sammenhænge der understøtter disse kvaliteter. Kulturmiljøets kvaliteter 
sikres gennem lokalplanens bestemmelser. Se beskrivelse af byggestile i 
lokalplanens område på side 22 og § 9 om bevaringsværdige bygninger.

Afgrænsning af bymidten vist med blå farve og afgrænsning af lokalplan med rød 
stiplet streg.

Afgrænsning af kulturmiljø vist med orange farve og afgrænsning af lokalplan med 
rød stiplet streg.
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Rammer for lokalplanlægning
Lokalplanen er ikke i overensstemmelser med kommuneplanens rammer, 
hvorfor det er en forudsætning for lokalplanens realisering, at der laves et 
kommuneplantillæg der ændrer rammerne. Der udarbejdes derfor sidelø-
bende med lokalplanen et kommuneplantillæg, hvor rammeområde K-C1 
udvides til at omfatte hele lokalplanens område.

koMMuneplantillæg nR. 1
Med kommuneplantillæg nr. 1 ændres afgrænsningen af rammeomåderne 
K-C1 og K-B1, så en del af K-B1 overgår til K-C1.

Matriklen hvor hovedbygningen til Karise Efterskole ligger med adressen 
Rønne allé 7, er omfattet af kommuneplanens rammeområde K-C1 til center-
formål og af lokalplan nr. 200-15. Matriklen hvor det tidligere apotek ligger 
med adressen Bredgade 26, er omfattet af kommuneplanens rammeområde 
K-B1 til boligformål og lokalplan 200-13. Begge matrikler ligger i den del af 
bymidten, som er udpeget til også at kunne indeholde detailhandel. Villaen 
på Rønne Allé 9 er ligeledes beliggende i rammeområde K-B1 til boligformål 
og omfattet af lokalplan 200-13, men ligger udenfor den del af bymidten som 
må anvendes til detailhandel.

Formålet med kommuneplantillægget er at ændre anvendelsen for ejendom-
mene Bredgade 26 og Rønne Allé 9 fra boligformål til centerformål, hvilket 
giver Karise Efterskole mulighed for at anvende arealet til andre formål end 
boliger. 

eksisteRende lokalplaneR

Lokalplanområdet har hidtil været reguleret af lokalplan nr. 200-13 og lokal-
plan nr. 200-15. Lokalplan nr. 200-13 omfatter hele Karise bymidte og har 
til formål at regulere boliger, offentlige formål, service og erhverv i området. 
Lokalplanen aflyses på de to matrikler, som nu ejes af Karise Efterskole og 
dele af lokalplanens bestemmelser er videreført og indarbejdet i lokalplan 
200-29, herunder de bestemmelser der vedrører bevaring af det tidligere 
apotek. Lokalplan 200-13 gælder fortsat for resten af Karise bymidte.

Lokalplan nr. 200-15 havde til formål at gøre det muligt at omdanne det tid-
ligere plejehjem til et iværksættergymnasium og gav mulighed for at anvende 
bygningerne til undervisningsinstitution med tilhørende overnatningsfaci-
liteter. Med vedtagelse af denne lokalplan aflyses lokalplan nr. 200-15 i sin 
helhed og dele af lokalplanens bestemmelser er videreført og indarbejdet i 
lokalplan 200-29.

Afgrænsning af eksisterende lokalplaner i bymidten. Nyt lokalplanområde 200-29 er 
markeret med rød stiplet streg.

Lokalplan 200-13

Lokalplan 200-15

Lokalplan 200-5
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kystnæRhedszone

Lokalplanområdet ligger udenfor kystnærhedszonen.

FoReByggelse aF oveRsvøMMelse og eRosion

Planområdet er ikke beliggende i et område, hvor der er risiko for oversvøm-
melse fra havet eller erosion. Der kan ved kraftige regnskyl være risiko for 
at Karise Bæk  eller kloakledninger løber over  og oversvømmer lavtliggende 
dele af Karise By. 

Der skal ved etablering af multihal tages højde for regnvandets afledning på 
terræn, både fra egen matrikel og fra Bredgade i tilfælde af eventuel vand-
opstuvning på lavtliggende arealer. Lokalplanen indeholder derfor krav om 
foranstaltninger til sikring af multihal for risiko for oversvømmelse fra over-
fladevand. Lokalplanen indeholder også krav om forsinkelse af regnvand fra 
tage og befæstede overflader inden tilkobling på den offentlige regnvandsled-
ning.

ButikkeRs påviRkning aF ByMiljøet

Lokalplanen muliggør etablering af butikker i et allerede udbygget område.
Det vil være muligt at etablere butikker i de dele af lokalplanområdet, som 
både er udlagt til centerformål og detailhandelszone og hvor anvendelses-
bestemmelsen understøtter det. Det drejer sig matrikel 9bn hvor stueetagen 
i det gamle apotek kan anvendes til butik. Lokalplanen udlægger ikke nye 
områder til etablering af butikker, men viderefører de områder, der allerede 
er planlagt for i Kommuneplan 2021-2033. 

tRaFikFoRhold

Lokalplanområdet er allerede vejforsynet fra en række eksisterende veje. 
Bredgade er en kommunal vej, mens Rønne Allé er en privat fællesvej. Faxe 
Kommune er vejmyndighed for begge veje. Der udlægges ikke nye veje med 
lokalplanen. Lokalplanområdet er forsynet med bus på Bredgade og der er 
400 meter til Karise station med tog mod Faxe Ladeplads og Køge.

diveRse udpegningeR

Naturbeskyttelsesområder
Der er ikke internationale beskyttelsesområder  i umiddelbar nærhed eller 
beskyttede naturtyper indenfor lokalplanområdet.

Det nærmeste Natura 2000 område er ”Tryggevælde Ådal”, som ligger ca. 4,5 
km fra planområdet. (Natura 2000 område nr. 149, Habitatområde H132).
Natura 2000 området ”Skove ved Vemmetofte” ligger ca. 5 km fra planområ-
det. (Natura 2000 område nr. 167, Habitatområde H144). Begge områder er 
vist med grøn signatur på kortet til venstre.
Planforslagene vurderes ikke at have indflydelse på de nævnte områder. 

Bilag IV-arter
Der er ikke registreret bilag 4 arter indenfor eller i umiddelbar nærhed af 
planområdet. Der er registreret butsnudet frø omkring Tryggevælde Å og 
skovfirben omkring jernbanetraceret igennem byen.
Planforslagene vurderes ikke at have indflydelse på eller at påvirke beskytte-
de arter. 
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SAVE registrering
Inden for lokalplanområdet er der foretaget en SAVE-registrering af alle 
bygninger, dog ikke sekundære bygninger og udhuse. SAVE-registreringen 
er en vurdering af bygningers bevaringsværdi. Baseret på en række parame-
tre tildeles den enkelte bygning en bevaringsværdi, hvor 1 er den højeste. 
Parametrene er: Arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi, miljømæssig 
værdi, originalitet og bygningens tilstand. SAVE er en sammenskrivning 
af det engelske navn for metoden = Survey and Architectural Values in the 
Environment.

I lokalplanen fastsættes bestemmelser for de bygninger der har en SAVE 
værdi på skalaen fra 1 til 4.

Bevaringsværdige og miljøunderstøttende bygninger
Der skelnes i lokalplanens bestemmelser mellem bevaringsværdige bygning-
er (SAVE-værdi 1-3) og miljøunderstøttende bygninger (SAVE-værdi 4). 
Hensigten med bestemmelserne er at passe godt på Karises kulturarv i form 
af de bygninger som er i original byggestil. Byningerne er med til at skabe 
stationsbyens atmosfære og vidner om byens vækst i den periode.

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 i området, dvs. de har ansvaret for en sikker elforsyning 
i området. Der kan frit vælges elleverandør. Elleverandørselskabet er det 
selskab, der sælger el til slutbrugerne.

vaRMeFoRsyning

I området er der tilslutningspligt* til kollektiv varmeforsyning. Der er natur-
gas i området. Supplerende opvarmning skal opfylde kravene for dispensati-
on 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. 

*) Jf. Planlovens § 19, stk. 4 skal byrådet dispensere fra en lokalplans bestemmelser 
om til slutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtag-
ning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Ved 
lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, som på tidspunktet for ansøgningen om 
byggetilladelsen opfylder de energirammer for energibygninger, der er fastsat i 
bygningsreglementet.

vandFoRsyning

Området forsynes med vand fra Karise Vandværk, og ny bebyggelse forud-
sætter tilslutning til ovennævnte vandværk.

Regn- og spildevand

Rønne Allé 7 og Bredgade 26 ligger begge i fælleskloakeret område, mens 
Rønne Allé 9 og området lige syd og øst for er seperatkloakeret. Der vil der-
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for være mulighed for at koble regnvand og vand fra omfangsdræn omkring 
multihallen på det seperatkloakerede ledningsnet, hvilket kan være fordelag-
tigt, da det fælleskloakerede ledningsnet er presset på kapacitet. 

Af ressourcemæssige hensyn er det ønskeligt at nedsive regnvand lokalt.  
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.

Afgrænsning af fælleskloakering vist med orange farve og seperatkloakering vist med 
grøn farve. Afgrænsning af lokalplan 200-29 er vist med rød stiplet streg.

aFFald og genBRug

Faxe Kommunes gældende regulativer for håndtering af affald skal overhol-
des. Regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald.
Håndtering af affald i Faxe Kommune varetages af Faxe Forsyning A/S.

miLjøforhoLd
støj FRa veje

Der er udlagt en støjzone på 50 meter fra Bredgade. I boligområder må støj-
niveauet fra veje ikke overskride Lden 58 dB. Området langs med Bredgade 
er allerede udbygget med boliger og erhvervsejendomme, disse er eksisteren-
de og lovlige. 

I tilfælde af, at der skal indpasses enkelte nye boliger f.eks. hvis et hus bliver 
revet ned eller en virksomhed lukker og omdannes til boliger skal ny bebyg-
gelse leve op til krav om overholdelse af støjgrænsen indendørs. Dette sikres 
via byggeriets udformning og materialevalg. Der er udlagt vejbyggelinje på 15 
m fra vejmidte for bebyggelse langs med Bredgade. Lokalplanen sikrer, at ny 
bebyggelse placeres med facaden i denne linje, dette medfører at boligernes 
primære udendørs opholdsarealer er beliggende bag ved boligerne, hvorved 
de sikres mod 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.
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Region Sjælland har ikke oplysninger om kortlagt forurenet jord på vidensni-
veau 1/2 indenfor lokalplanområdet. Begge matrikler er dog registreret som 
arealer Region Sjælland ønsker at undersøge nærmere og som eventuelt vil 
blive kortlagt, hvis de nærmere undersøgelser viser en forurening. 
For Bredgade 26 skyldes registreringen den tidligere funktion som apotek, 
som generelt udløser en registrering, og for Rønne Allé skyldes registre-
ringen en olietank, som ikke længere er i anvendelse, men hvor der ikke er 
registreret en egentlig sløfning af tanken. 
Selvom der ikke er kortlagt forurenet jord, kan det forekomme. Hvis der ved 
grave- og anlægsarbejdet 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 arealan-
vendelsen til følsom anvendelse, kræver en tilladelse efter jordforure-
ningslovens § 8.

• Flytning af jord fra kortlagte arealer samt arealer omfattet af område-
klassificeringen, 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: htt-
ps://mst.dk/affald-jord/jordforurening/jordforureningsloven/ 

MuseuMsloven - Fund og FoRtidsMindeR

Der er ikke registreret fortidsminder på matrikel nr. 9bn, 9dy og 9dæ Karise 
By, Karise. Der er dog fundet flintøkser fra bondestenalderen, en pålstav fra 
bronzealderen og et hængesmykke fra vikingetiden tæt på arealet, hvilket 
indikerer at der også kan fremkomme fortidsminder inden for lokalplanom-
rådet. 

Jf. Museumslovens § 25 kan en bygherre forud for igangsætning af et jord-
arbejde anmode Museum Sydøstdanmark om en udtalelse. Udtalelsen vil 
indeholde en vurdering af om det kan anbefales, at foretage en arkæologisk 
forundersøgelse. En forundersøgelse har til hensigt, at belyse omfanget af 
væsentlige fortidsminder på arealet, således at en fordyrende standsning 
af anlægsarbejdet kan undgås. Museum Sydøstdanmark kan kontaktes på 
faxe@museerne.dk.

Hvis der i forbindelse med grave- og anlægsarbejdet konstateres fund af for-
tidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og 
fundet anmeldes til Museum Sydøstdanmark, jf. museumslovens §27.

MiljøvuRdeRing

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(LBK nr. 973 af 25. juni 2020) har til formål at sikre et højt miljøbeskyttel-
sesniveau og at bidrage til integration af miljøhensyn under udarbejdelse 
af planer og programmer og ved tilladelse til projekter med henblik på at 
fremme en bæredygtig udvikling.

I henhold til denne lov er der i forbindelse med udarbejdelse af kommune-
plantillæg nr. 1 og lokalplanforslag 200-29 foretaget en screening af planer-
nes indvirkning på miljøet. 
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Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projek-
ter § 8, stk 1, nr. 1 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebrin-
ges planer, der giver mulighed for projekter der er omfattet af lovens bilag 1 
eller 2. 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 gældende planlægning for området dog kun miljøvurderes, hvis de må 
antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Planforslagene vurderes på baggrund af screeningen ikke, at kunne få væ-
sentlig indvirkning på miljøet ved realisering af planerne og vurderes derfor 
ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

 • Området ikke ligger indenfor et område med særlige drikkevands-  
 interesser (OSD), nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) eller  
 boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

 • Området ikke indeholder fredede naturtyper eller bilag IV-arter, og  
 ikke ligger i umiddelbar nærhed til Natura 2000-områder, eller giver  
 mulighed for aktiviteter der kan påvirke disse områder negativt.

 • Området er et mindre område på lokalt plan der allerede er be-  
 bygget, og som alene medfører mindre ændringer i forhold til den  
 gældende planlægning for området.
 • Byggeriet tilpasses størrelsesmæssigt til de omkringliggende byg- 
 ninger.

 • Der stilles krav til reduktion af støj og til brugen af reflekterende  
 materialer i byggeriet.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering er offentliggjort sammen 
med planforslagene.

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.

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 9bn Karise By, Karise:
Dokument lyst d. 14.01.1870 nr. 913490-27 om vej mv., oldtidsminder er 
forbeholdt det offentlige.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. 
Påtaleberettiget er ikke oplyst.

Dokument lyst d. 21.11.1902 nr. 913490-27 om hegn, hegnsmur mv.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. 
Påtaleberettiget er Karise Højskoleforening.
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Dokument lyst d. 17.11.1938 nr. 1522-27 om årlig vandafgift.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. 
Påtaleberettiget er Karise Vandværk.

Dokument lyst d. 28.10.1955 nr. 2379-27 om byggelinjer mv.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. 
Påtaleberettiget er Præstø Amtsråd. (Faxe Kommune) 

Dokument lyst d. 09.10.1996 nr. 15149-27 lokalplan nr. 200-13.
Lokalplanen aflyses ved endelig vedtagelse af lokalplan 200-29. 
Påtaleberettiget er Faxe Kommune.

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 9dy Karise By, Karise:
Dokument lyst d. 15.09.1930 nr. 913572-27 om bebyggelse, benyttelse mv.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. 
Påtaleberettiget er Karise Højskoleforening samt de til enhver tid værende 
ejere af matrikel nr. 9d og 9an Karise By, Karise. 

Dokument lyst d. 17.11.1938 nr. 1522-27 om årlig vandafgift.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. 
Påtaleberettiget er Karise Vandværk.
Dokument lyst d. 09.10.1996 nr. 15149-27 lokalplan nr. 200-13.
Lokalplanen aflyses ved endelig vedtagelse af lokalplan 200-29. 
Påtaleberettiget er Faxe Kommune.

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 9dæ Karise By, Karise:
Dokument lyst d. 25.11.1931 nr. 913574-27 om bebyggelse, benyttelse, vejved-
ligehold mv.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. 
Påtaleberettiget er Karise Højskoleforening samt de til enhver tid værende 
ejere af matrikel nr. 9d og 9an Karise By, Karise.

Dokument lyst d. 14.01.1999 nr. 729-27 lokalplan nr. 200-15.
Lokalplanen aflyses ved endelig vedtagelse af lokalplan 200-29. 
Påtaleberettiget er Faxe Kommune.

Følgende servitutter aflyses i forbindelse med den endelige vedtagelse af 
lokalplanen:
 
Dokument lyst d. 09.10.1996 nr. 15149-27
Dokument lyst d. 14.01.1999 nr. 729-27

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.
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nødvendige tiLLadeLser og dispensationer
Lokalplanens virkeliggørelse kræver ingen tilladelser eller dispensationer fra 
andre myndigheder end Faxe Kommune.

ekspRopRiation til viRkeliggøRelse aF en lokalplan

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af § 47, stk 1, i planloven ekspropriere 
fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, 
når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en 
lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelse af almene samfundsinteres-
ser. 

Ekspropriation er tvungen afståelse af ejendom og kan efter Grundlovens 
§ 73 kun ske ifølge lov hvor almenvellet kræver det og mod fuldstændig 
erstatning. Efter praksis gælder desuden en række betingelser, som skal være 
opfyldt ved en ekspropriation. Ekspropriationen skal således være lovlig, 
nødvendig og tidsmæssigt aktuel for realiseringen af ekspropriationsformå-
let. Herudover skal ekspropriationen være rimelig i den konkrete situation. 
En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation herfor 
kan blandt andet findes i Erhvervsstyrelsens vejledning om reglerne for eks-
propriation efter planloven.

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 forven-
tes dog, at lokalplanens muligheder i forhold til etablering af multihus bliver 
realiseret snarest efter lokalplanens vedtagelse.
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ByggestiLe
histoRicisMe (ca. 1850-1910)
Byggestilen dominerede dominerede i perioden fra midten af 1800-tallet til 
starten af 1900-tallet. Historicismen er kendetegnet ved, at man imiterede og 
blandede de historiske stilarter på nye måder. Derfor ses det ofte, at bygning-
er fra denne periode er stærkt dekorerede. I denne periode kom også mange 
nye materialer i anvendelse og dermed nye muligheder for konstruktioner.
Historicismens nye materialer er for eksempel cement, støbejern, stuk og 
skifer. Det er klassisk for denne periode, at vinduerne er sprosseopdelte. 

Det tidligere apotek på Bredgade 26 er bygget i 1902 og i historicistisk stil.
Se mere om historicismen på http://bygningskultur.dk/stilguide/stilbla-
de-for-enfamiliehuse/den-historicistiske-villa/

nyklassicisMe (ca. 1914-1930)
Byggestilen kan lige som Bedre Byggeskik ses et modsvar til historicismens 
stærkt dekorerede huse, Nyklassicismen er dog ikke en stilart, der er etable-
ret ligesom Bedre Byggeskik blev det.
Nyklassicismen opstår i tiden omkring 1. Verdenskrig og ligger tidsmæssigt 
parallelt med Bedre Byggeskik. I begge byggestile lægges der vægt på, at byg-
ningerne skal være velproportionerede, eksempelvis forholdet mellem facade 
og vinduer. Nyklassicismen er i modsætning til Bedre Byggeskik præget af 
en stram symmetri. Stilarten bygger på enkle virkemidler, farver og materi-
aler måtte ikke virke påtrængende og skulle understøtte husets størrelse og 
proportioner.

Den ældste fløj af det tidligere plejehjem på Rønne Allé 7 er bygget i 1920 
og i nyklassicistisk stil. De 2 øvrige fløje er kommet til i 1960’erne og der er 
efterfølgende lavet forskellige tilbygninger. Se mere om Nykassicismen på 
http://bygningskultur.dk/stilguide/stilguide/nyklassicisme/

Bredgade 26 - det tidligere apotek.
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BedRe Byggeskik (ca. 1915-1940)
Stilarten opstår, da Bedre Byggeskik bevægelsen bliver etableret i 1915. 
Bevægelsen kan ses som et modsvar til historicismens meget detaljerede og 
pyntede bygninger, Bedre Byggeskik huse skulle være enkle, velproportione-
rede med korrekte detaljer, enkle og ensartede materialer. 
Bedre Byggeskik bevægelsen har haft stor indflydelse på de mange villaer, 
der blev opført i denne periode. Bevægelsen producerede typetegninger og 
beskrivelser af, hvordan bygningsdetaljer udførtes korrekt. Det kunne for ek-
sempel være bygningsdele som skorstene, tagkviste, gesimser med videre og 
tegninger af husenes proportioner som for eksempel forholdet mellem tag og 
facade, vinduernes størrelse og placering i facaden. Vinduernes udformning 
med sprosser, lod- og korspost (Dannebrogsvinduer) er klassiske for denne 
byggestil.

Villaen på Rønne Allé 9 er bygget i 1935 og er et eksempel på Bedre Bygge-
skik. Se mere om Bedre Byggeskik på http://bygningskultur.dk/stilguide/
stilblade-for-enfamiliehuse/bedre-byggeskik/

Rønne Allé 7 - det tidligere plejehjem.
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LokaLpLan BestemmeLser
Lokalplan 200-29 for Karise Efterskole

Faxe Kommune
I henhold til lov om planlægning (LBK nr. 287 af 1. juli 2020 med senere ændringer) 
fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§1 Lokalplanens formål
Det er lokalplanen formål: 
 • at fastlægge områdets anvendelse til uddannelses- og kulturelle   
                  formål, med mulighed for boligformål i delområde 2 og 3, og 
                  butiksformål i delområde 3, dog kun i stueetagen.
 • at udlægge et byggefelt der kan muliggøre etablering af et multihus  
    til Karise Efterskole.
 • at bevare eksisterende karakteristisk bebyggelse med arkitektonisk  
    og kulturhistorisk værdi, samt sikre tilbageførsel til oprindeligt   
    udtryk ved ændringer i bebyggelsens ydre fremtræden.

§2 Område og zonestatus
2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1.
2.2  Lokalplanområdet omfatter følgende matrikler: matr. nr. 9 bn, 9 dæ 

og 9 dy, alle Karise By, Karise.
2.3 Lokalplanområdet opdeles i delområde I, II og III, som vist på kortbi-

lag 1. 
Delområde I omfatter matrikel 9 dæ og den sydlige del af 9 bn. Del-
område II omfatter den nordlige del af matrikel 9 bn. Delområde III 
omfatter matrikel 9 dy.

2.4 Lokalplanområdet er beliggende i byzone og forbliver i byzone.

§3 Anvendelse
3.1 Området udlægges til centerområde, og kan anvendes til uddannelses-

formål, kulturelle formål, boligformål og butiks- og servicevirksomhed 
Se de specifikke anvendelser for de enkelte delområder nedenfor. 

3.2 Delområde I kan anvendes til uddannelsesformål som fx. efterskole 
med tilhørende overnatningsfaciliteter og kulturelle formål.

3.3 Delområde II kan anvendels uddannelsesformål med tilhørende over-
natningsfaciliteter, kulturelle formål, butiks- og servicevirksomhed 
samt boligformål. Der er kun mulighed for butik i stueetagen.

3.4 Delområde III kan anvendes til uddannelsesformål med tilhørende 
overnatningsfaciliteter og til boligfomål. 
  

§4 Udstykning
4.1  Etablering af multihus kræver at bygningen sammatrikuleres med den 

eksisterende hovedbygning til efterskolen, matrikel 9dæ. 
4.2 Området må ikke udstykkes yderligere.  

§5 Vej, sti og parkeringsforhold
5.1 Eksisterende veje og vejadgange opretholdes, se kortbilag 2.
5.2 Eksisterende parkeringsareal nord for Karise Efterskole skal opret-

holdes, med minimum 32 pladser, se kortbilag 2. For boliger skal der 
sikres 2 parkeringspladser på egen grund.
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5.3 Langtids- og natparkering af lastbiler med en totalvægt over 3.500 kg 
er ikke tilladt indenfor lokalplanområdet.

§6 Tekniske anlæg
6.1 Ledninger skal fremføres under terræn.
6.2 Ny bebyggelse skal tilsluttes almen vandforsyning, elnet og offentlig 

kloak.
6.3 Der kan gives tilladelse til etablering af de for lokalplanområdet 

nødvendige tekniske anlæg. Anlæggene skal i form og udseende tage 
hensyn til det omgivende bymiljø.

6.4 Tekniske anlæg som ventilations- og udsugningsanlæg, bygningsauto-
matik m.m. skal være indbygget i bygningen eller hvis de placeres på 
taget af multihuset, skal de placeres på en sådan måde, at de ikke er 
synlige fra de omkringliggende boliger. 

6.5 Tekniske anlæg som kun kan placeres på tagfladen på multihuset som 
fx. brandudluftningsanlæg, er ikke omfattet af højdebegrænsningen på 
8,5 meter over terræn.

6.6 Der kan ikke opsættes telemaster indenfor lokalplanområdet.
6.7 Der kan etableres lokal nedsivning/afledning af regnvand, hvis 

jordbundsforholdene og de geotekniske forhold tillader det, og under 
hensyn til naboers bebyggelser.

6.8 Regnvand skal forsinkes inden udledning til offentlig regnvandsled-
ning.

6.9 Multihus skal sikres mod oversvømmelse fra overfladevand, både fra 
næromgivelser og fra opstuvning af vand  i bymidten generelt ved 
ekstreme regnvandshændelser.

6.10 Der kan opsættes solenergianlæg på multihus hvis det integreres i fa-
cade og/eller tagbeklædning og indgår som en del af det arkitektoniske 
udtryk og under forudsætning af, at det ikke giver lys- eller reflekssi-
onsgener for omgivelserne. 

6.11 Solenergianlæg skal være antirefleksbehandlede og refleksfri.
6.12 Der må ikke opsættes solenergianlæg på bygninger med SAVE vurde-

ringen 1-3, jf. § 9.2. 

§7 Bebyggelsens omfang og placering
7.1 Bebyggelsesprocenten fastsættes til 65% for delområde I for området 

som helhed.
7.2 Bebyggelsesprocenten fastsættes til 100 % for forhusbebyggelse mod 

Bredgade indenfor centerområdet i delområde II for området som 
helhed.

7.3 Bebyggelsesprocenten fastsættes til 30% for delområde III for områ-
det som helhed.

7.4 Nyt multihus skal placeres inden for det byggefelt, som er vist   
på kortbilag 2, og må ikke placeres nærmere skel end 2,5 meter.

7.5 Nyt multihus må have en maksimal højde af 8,5 meter over eksisteren-
de terræn.

7.6 Der kan opføres en hævet gangforbindelse mellem eksisterende 
hovedbygning og nyt multihus for direkte forbindelse mellem de to 
bygninger, og i nivau med 1. etage på hovedbygningen.

7.7 Carporte, cykelskure, miljøstationer, drivhuse og andre mindre sekun-
dære bygninger må opføres udenfor byggefelterne. 

7.8 Der er fastlagt facadebyggelinjer mod Bredgade på 15 meter til vejmid-
te. Facadebyggelinjer er vist på kortbilag 2. 
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7.9 Ved genopførsel af bebyggelse (fx i tilfælde af brand), skal bebyggelse 
mod Bredgade opføres samme sted som den eksisterende bebyggelse 
og med samme højde.   
 

§8 Bebyggelsens ydre fremtræden
8.1 Ny bebyggelse skal indpasses med respekt for det eksisterende by-

miljø, og der skal tilstræbes en helhedsvirkning med den omgivende 
bebyggelse.

8.2 Facader på multihus skal bestå helt eller delvist af røde mursten 
(blank teglmur), som de omkringliggende bygninger,  eller med træ-
beklædning i naturlig træfarve eller en pladebeklædning i en mørk grå 
eller sort nuance. Pladebeklædning må ikke være en efterligning af 
træbeklædning.

8.3 Tage på ny bebyggelse skal enten opføres i stil med hovedbygningens 
tag med samme materiale og hældning, eller kan udføres som fladt tag 
for ikke at blive for høj i forhold til omgivelserne.

8.4 Tagmateriale skal enten bestå af røde tegl som på efterskolens ho-
vedbygning, sort tagpap, mørke stålplader eller som et grønt tag med 
sedum til optagelse og forsinkelse af regnvand.

8.5 Der må ikke anvendes zink, kobber eller bly ved inddækninger af tage 
og facader.

8.6 Vinduer i multihus skal placeres på en sådan måde på bygningen og 
i en sådan højde, at de er til mindst mulig gene for omgivelserne, og 
ikke giver mulighed for indkig til nabohaverne indefra multihuset. 

8.7 Farven på vinduesrammer og døre i ny bebyggelse skal være i en mørk 
grå eller sort nuance, hvis materialet på facade udføres med træbe-
klædning eller pladebeklædning. 

8.8 Farven på vinduesrammer og døre i ny bebyggelse skal være tilsva-
rende efterskolens hovedbygning, hvis facaderne og tage udføres med 
mursten og tegl.

8.9 Vinduer i mulithus skal udføres med afskærmning der lukker for lys-
forurening af  naboarealer når det er mørkt udenfor.

8.10 Vinduer, døre, og øvrige  åbninger i klimaskærm på multihus skal alle 
udføres som lydisolerende enheder.

8.11 Gangforbindelse mellem hovedbygning og multihus må udføres som 
en hævet gangforbindelse med glasfacader eller som en kombinati-
on mellem glas og facadeplader i samme farve som facadeplader på 
multihus.

8.12 Belysning i den hævede gangforbindelse og væksthus skal være ned-
adrettet og afskærmet, så den ikke er til væsentlig gene for nabobebyg-
gelserne. Når arealerne ikke anvendes, sænkes lysniveau til nødbelys-
ning. 

§9 Bevaringsværdige bygninger
9.1 Bygninger udpeget med SAVE vurderingen med værdier 2 og 4, som 

anført på kortbilag 3, må ikke nedrives uden Byrådets tilladelse.
9.2 Bygningerne med SAVE 2, som anført på kortbilag 3, må ikke ændres 

uden 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.  
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• Udvendig isolering af bygninger. 
• Etablering af tilbygning og sekundær bygning, der er fysisk   
   sammenhængende med den særligt udpegede bygning. 

9.3 Bygninger med SAVE 2, som anført på kortbilag 3, skal ved fremti-
dig vedligeholdelse, istandsættelse eller ombygning fastholdes eller 
forbedres, med tilbageføring til bygningens oprindelige karakter. Der 
gælder følgende: 

 • Vinduer skal vinduer udføres af  træ og fremstå med rammedeling og  
 opsprodsning, der svarer til bygningens oprindelige karakter. Sprosser  
 bør fremstå spinkle og i sidehængte rammer. 
 • Tage skal tilbageføres til det oprindelige materiale som fx. tegl eller  
 skiffer.
 • Udvendige dørpartier skal udføres som traditionelle fyldnings-            
 eller revledøre af træ med en eller to fløje i overensstemmelse med   
 bygningens oprindelige døre. Bestemmelsen gælder ikke for butiksdø 
 re.
 • Vindues- og dørhuller skal som hovedregel bevares og må ikke   
 ændres eller lukkes. Dog kan vinduer eller dørhuller lukkes, når dette  
 sker efter en samlet plan for bygningens renovering, hvor der sker en  
 ændring fra erhvervsareal til boliger. 
 • Ved etablering af kviste eller tagvinduer i bygninger, hvor disse ikke  
 allerede findes, skal kviste skal fremstå med tidstypisk form og lethed,  
 dekoration og materiale i overensstemmelse med bygningens alder.
 • Skortstenspiber skal bevares med oprindeligt materiale og udkrag 
 ning.
 • Udvendige granittrapper, trappesten, lyskasser, afvisersten, steler,  
 trappehuse og smedejernsgelændere skal bevares.  
 

9.4 Bygninger med SAVE 4, som anført på kortbilag 3, skal ved fremtidig 
vedligeholdelse, istandsættelse eller ombygning fastholdes eller for-
bedres, eventuelt med tilbageføring til bygningens oprindelige karak-
ter.  

 Skiltning og belysning
9.5 Skilte, reklamer m.v. skal tilpasses bygningernes størrelse og arkitek-

tur samt gadestrækningens arkitektoniske udtryk. 
9.6 Skiltning må ikke helt eller delvist dække arkitektoniske elementer, 

som for eksempel gesimser, bånd, indfatninger, pilastre eller lignende. 
9.7 Placering af flere skilte for forskellige virksomheder på samme faca-

der, skal samordnes så der opstår en god helhedsvirkning. 
9.8 Skiltning skal passe til bygningens arkitektur og må ved sin udform-

ning ikke få karakter af facadebeklædning.
9.9 Alle ændringer af facader, herunder skiltning og opsætning af marki-

ser på bygninger med SAVE 2, som anført på kortbilag 3, må kun ske 
efter godkendelse af Faxe Kommune.

9.10 Udendørs belysning skal være nedadrettet og afskærmet på en sådan 
måde, at det opfylder krav til belysning af færdselsarealer, men ikke 
blænder eller oplyser nabomatrikler væsentligt mere end hvad der er 
nødvendigt for færdselsarealer i boligområder. 

9.11 Udendørs belysning på facader skal tilpasses bygningens arkitektur.



29

LokalplanbestemmelserLokalplan200-29, Karise Efterskole

§10 Ubebyggede arealer
10.1 Ubebyggede arealer kan anvendes til opholds- og legearealer til efter-

skolens brug, og skal fremstå med have eller parkudtryk. 
10.2 Udendørs oplag af uindregistrerede køretøjer, campingvogne, fritids-

både, hestetrailere og lignende er ikke tilladt indenfor lokaplanområ-
det. 

§11 Forudsætninger for ibrugtagen
            Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:
11.1 Der er sket tilslutning til Faxe Forsyning A/S spildevandssystem.
11.2 Der er sket tilslutning til elforsyning.
11.3 Der er sikret brand- og redningsadgange til multihus. 

 

§12 Ophævelse af lokalplaner/byplanvedtægter
12.1 Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 

200-29 ophæves lokalplan 200-13, bevarende lokalplan for Karise 
bymidte, tinglyst d. 09.10.1996, for det område, der er omfattet af 
lokalplan 200-29. Dette omfatter matrikel nr. 9bn og matrikel 9dy, 
begge Karise By, Karise.

12.2 Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 
200-29 ophæves lokalplan 200-15, Iværksættergymnasium i Karise, 
tinglyst d. 14.01.1999 i sin helhed. Dette omfatter matrikel 9dæ, Karise 
By, Karise.

§13 Servitutter
13.1 Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 

200-29 ophæves følgende servitutter inden for lokalplanens område.

 Matr. nr. 9bn og 9dæ, Karise By, Karise
 Tinglyst: 09.10.1996
 Titel:   Nr. 15149-27 Lokalplan 200-13
 Påtaleberettiget: Faxe Kommune 

 Matr. nr. 9dy, 9bn og 9dæ, Karise By, Karise
 Tinglyst: 14.01.1999
 Titel:   Nr. 729-27 Lokalplan 200-15
 Påtaleberettiget: Faxe Kommune

 Faxe Kommune vil efterfølgende aflyse servitutterne med en påtale i  
 tingbogen. 
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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 til-
ladelse til bebyggelse eller udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med 
forslaget, såfremt det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommune-
planen og det ikke er lokalplanpligtigt.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 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.

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 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.
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Vedtagelsespåtegning
Således vedtaget af Faxe Byråd forslag til Lokalplan nr. 200.29 til offentlig 
høring.

Faxe byråd d. xx.xx.2021

Ole Vive    Thomas Knudsen

Borgmester    Direktør
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