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Lov om pLanLægning

Lov om planlægning (LBK nr. 287 af 16. april 2018 med senere ænringer) 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 sommerhusområder, 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 an-
vendes til jordbrug, fiskeri og skovbrug. Overførsel af areal fra landzone til byzone eller 
sommerhusområder kan kun ske ved lokalplan.

Kommuneplan 
Kommuneplanen er en plan for hele kommunens udvikling. Planen er desuden en over-
sigt over, hvor der fremover skal være boliger, erhverv, grønne områder, veje osv. I kom-
muneplanens rammedel fastlægges det overordnede indhold for lokalplanerne. Byrådet 
skal arbejde for, at kommuneplanen gennemføres.

Lokalplan 
Lokalplanen er den mest detaljerede plan for anvendelsen og udseendet af et givet min-
dre 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 be-
grænset 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 udar-
bejde 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 kommune-
plantillæg og lokalplan. I disse tilfælde indkaldes idéer og kommentarer til planlægningen 
i mindst 2 uger. Et planforslag skal fremlægges i offentlig høring, inden det kan vedtages 
endeligt. I denne periode kan enhver indsende kommentarer eller indsigelser til indhol-
det af planforslaget.

Klagevejledning 
Byrådets vedtagelse af planforslag til offentlig høring kan ikke påklages til Planklagenæv-
net. 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 miljøvurdering af 
forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og lokalplanforslag nr. 500-90, jf. lov om miljøvurde-
ring af planer og programmer. Den nærmere begrundelse fremgår af planforslagene.
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. 1225 af 
25. oktober 2018) § 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 Planklagenævnet 
senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefri-
sten dog altid fra datoen for offentliggørelsen.
Du skal klage via Klageprotalen, 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 organisation 
eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalings-
kort i Klageportalen.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Faxe Kommune. Hvis kommunen 
fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du 
får besked om videresendelsen.
Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den udenom Klageprotalen, medmindre 
du forinden er blevet fritaget for brug af Klageprotalen. Hvis du ønsker at blive fritaget 
for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning ti Faxe Kommune. 
Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, dom træffer afgørelse om, 
hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.
Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgsmål til 
prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 
måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Klagevejledning UDEN Miljøvurdering og VVM
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. xx og lokalplanforslag nr. xxx-xx, jf. lov 
om miljøvurdering af planer og programmer. Den nærmere begrundelse fremgår af 
planforslagene.
Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf.  lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr, 
448 af 10. maj 2017) § 48. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, de 
såkaldte retlige spørgsmål.
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenæv-
net senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes 
klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.
Du skal klage via Klageprotalen, 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 Klageprotalen, med-
mindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageprotalen. Hvis du ønsker at 
blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning ti 
Faxe Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, dom 
træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget 
på www.nmkn.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.

2. Klagevejledning MED miljøvurdering indsæt:
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.
Der er sideløbende med nærværende lokalplanproces udarbejdet miljøscreening 
jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer, hvorefter Faxe Kommune har 
vurderet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering.
I forlængelse af ovenstående, kan der ikke klages over miljøvurderingen, mens plan-
forslagene er i offentlig høring. Først ved den endelige vedtagelse af planerne kan 
miljøvurderingen påklages til Planklagenævnet.

Klagevejledning MED Miljøvurdering og VVM indsæt:
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.
Der er sideløbende med nærværende lokalplanproces udarbejdet miljøscreening 
jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer, hvorefter Faxe Kommune har 
vurderet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering.
Der er derudover igangsat VVM-proces for et projekt, der rummer....... SKRIV KORT  
OM PROJEKTET.....
I forlængelse af ovenstående, kan der ikke klages over VVM-redegørelsen eller 
miljøvurdering, mens planforslagene er i offentlig høring. Først ved den endelige 
vedtagelse af planerne kan VVM-redegørelsen og/eller miljøvurderingen påklages til 
Planklagenævnet/Miljø- og fødevareklagenævnet.

Klagevejledning ENDELIG lokalplan, indsæt:
Enhver med retlig interesse i kommunens afgørelser kan klage over formelle mang-
ler i afgørelsen - de såkaldte retlige spørgsmål jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3. 

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 Klageprotalen, 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 Klageprotalen, med-
mindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageprotalen. Hvis du ønsker at 
blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning ti 
Faxe Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, dom 
træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget 
på www.nmkn.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.
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indLedning
Dette dokument indeholder forslag til lokalplan 500-90 for et Fjernvarmeanlæg 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 500-90 for et Fjernvarmeanlæg i Haslev og forslag til kommune-
plantillæg nr. 28 er offentliggjort den xx.xx.2019. Planforslagene er i offentlig høring i 
perioden den xx.xx til den xx.xx.2019.

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 
Haslev Fjernvarme producerer i dag varme og el på et halmfyret kraftvarme-
værk fra 1989. Anlægget som helhed er dog udtjent og en renovering er ikke 
økonomisk fordelagtigt. Desuden er kedlen fyringsteknisk forældet da den 
betjener sig af teknikken med ”cigarfyring” der medfører høje emissioner af 
kvælstofoxider. Haslev fjernvarme ønsker derfor, at nedlægge det halmfyre-
de kraftvarmeværket og erstatte det med et nyt varmeværk.
Faxe Byråd har den 13. december 2018 godkendt et projektforslag for et nyt 
flisfyret varmeværk ved Haslev Fjernvarme. Projektet omfatter et nyt varme-
værk med kedelhal, flislager, askerum, kedelanlæg, røggas-vaskere, varme-
pumpe og tilhørende folkebygning. Der er valgt en anlægsydelse på 16 MW, 
der passer bedre til varmegrundlaget. Til sammenligning har det eksisteren-
de værk en effekt på 13 MW.
Det nye varmeværk ønskes opført på et areal der ligger i landzone og som 
ikke er omfattet af den gældende lokalplan for værket. Der skal derfor ud-
arbejdes en ny lokalplan for projektet. Faxe Kommune har i den forbindelse 
besluttet, at der skal udarbejdes lokalplan for hele ejendommen for at frem-
tidssikre virksomheden og planlægningen for området.

lokalplanoMrådet 
Planområdet omfatter alene matrikel 11if Haslev by, Haslev, der har et areal 
på 58.804 m². Mod nord og nordøst er området afgrænset af Orned Bæk og 
Nordskoven. Mod sydøst afgrænses området af jernbanen og mod vest af 
SEAS-NVEs arealer.
Det eksisterende Haslev kraftvarmeværk ligger i et område der er omfattet 
af omfattet af lokalplan 500-20 fra 1987 og som ligger i byzone. Resten af 
matriklen ligger i landzone. På arealerne nærmest Nordskoven er der opført 
et solenergianlæg på knap 1 ha, som er realiseret ved en landzonetilladelse.

lokalplanens indhold

Lokalplan 500-90 omfatter hele matrikel 11if og opdeler området i to delom-
råder. Delområde A udlægges til tekniske anlæg (fjernvarmeanlæg). Delom-
råde B udlægges til fremtidig vej (se nedenfor). Vejens realisering kræver 
udarbejdelse af en ny lokalplan. 
Planområdet ligger både i by- og lanzone. Med lokalplanens vedtagelse over-
føres hele området til byzone.
Lokalplanens delområde 1 opdeles i to byggefelter. I byggefelt 1 må der 
opføres byggeri i op til 22 m’s højde, dog 30 m for akkumuleringstanke og 50 
m for skorstene. Indenfor byggefelt 2 må der opføres byggeri i op til 8,5 m’s 
højde. Endelig fastlægger planen, at arealerne, ned til 10 m fra Orned å og  
4 m fra et beskyttet dige i  det nordøstlige skel, skal friholdes for anlæg.

Skitseret vejforløb for en fremtidig vej 
fra Energivej til Sofiendalsvej

Eksisterende og fremtidige 
zoneforhold.
Rød = byzone

Byzone - Idag

Byzone -  fremover
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Visualisering af  hvordan den eksisterende bebyggelse sammen med et nybygget flisfyret varmeværk med tilhørende skor-
sten og akkumuleringstank kunne se ud fra Ahornvej. Placering, højde, materialer og udtryk er udelukkende et eksempel 
på hvordan bebyggelsen kunne se ud, men er ikke endelig fastlagt.

Før

Efter



7

RedegørelseLokalplan 500-90, Fjernvarmeanlæg i Haslev
   

borgerinddragelse

Planforslaget er i offentlig høring i perioden xx.xx.2019 til den xx.xx.2019. I 
forbindelse med den offentlige høring af planforslaget bliver der den xx.xx 
afholdt et borgermøde på Rådhuset i Faxe. Borgermødet annonceres sam-
men med offentliggørelse af planforslaget.

forhoLd tiL anden pLanLægning
statslig og regional planlægning

Kommuneplantillægget er udarbejdet i overensstemmelse med statslig og 
regional planlægning.

Grundvandsinteresser
Planområdet ligger indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser 
(OSD) og Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).
Der er ingen grundvandsboringer inden for planområdet og området ligger 
ikke indenfor Boringsnært beskyttelsesområde (BNBO). Der ligger en miljø-
boring indenfor 300 m fra anlægget, men ingen drikkevandsboringer.
Området er i dag udlagt til erhvervsformål (H-E1) og tekniske anlæg (H-T1) i 
kommuneplan 2013. Med kommuneplantillæg nr. 28 ændres den fremtidige 
anvendelse af hele området til tekniske anlæg. Området udnyttes allerede til 
tekniske formål- fjernvarmeværk og solvarme.
Det er tidligere påvist, i forbindelse med udlæg af et nyt boligområde i 
Troelstrup, at der er et beskyttende lerlag under store dele af Haslev by og at 
grundvandsmagasinet er artesisk.
Det vurderes at realisering af planen ikke vil true grundvandet eller eksiste-
rende boringer.

koMMuneplan 2013 og tillæg nr. 28
I Kommuneplan 2013 er arealerne nærmest byen omfattet af rammeområde 
H-E1 som udlægger området til erhvervsformål og fremtidig byzone. Arealer-
ne nærmest Nordskoven er omfattet af rammeområde H-T1, som udlægger 
området til tekniske anlæg (solenergianlæg) og fremtidig landzone. 
Med kommuneplantillæg nr. 28 udvider rammområde H-T1 så det omfatter 
hele matrikel 11if Haslev by, Haslev. Rammeområde H-E1 reduceres til-
svarende.  Bestemmelserne for rammeområde H-T1 justeres, så det åbner 
mulighed for, at der kan planlægges for et fjernvarmeanlæg i området.

eksisterende lokalplaner

Området er omfattet af lokalplan 500-20 ”for et kraftvarmeværk beliggende 
på SEAS areal nord for jernbanen”. Lokalplan 500-20 omfatter knap halv-
delen af det nye planområde. 
Begrundelsen for at udarbejde lokalplan 500-90 er at Haslev Fjernvarme 
ønsker, at opføre et nyt flisfyret varmeværk på et areal der pt. ligger i landzo-
ne og som ikke er omfattet af den gældende lokalplan. For at fremtidsikre 
virksomheden og planlægningen er det besluttet, at der skal udarbejdes 
lokalplan for hele virksomhedens ejendom.
Med vedtagelsen af lokalplan 500-90 aflyses lokalplan 500-20 i sin helhed.

Blå trekant = drikkevandsboring

Lokalplan 500-20 fra 1987. 
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diverse udpegninger

Beskyttede sten og jorddiger
Langs det nordøstlige skel og afgrænsning af lokalplanområdet, er der regi-
streret et jord-/stendige, der idag er beskyttet i henhold til museumslovens 
§29a.
Planområdets beskyttede dige vil ikke blive berørt ved realisering af de plan-
lagte forhold, da der ikke opføres konstruktioner eller andet tættere på diget 
end 4 meter fra digets midte (se kortbilag 2).
Eksisterende beplantning i forbindelse med det beskyttede dige kan beskæ-
res for at undgå skyggekast på solcellerne. Der kræves dispensation til at 
fjerne beplantning som direkte berører det beskyttede dige, eksempelvis ved 
fjernelse af rødder eller stød (træstubbe).

Beskyttet vandløb
Mod nord afgrænses planområdet af Orned å, som er beskyttet efter naturbe-
skyttelseslovens §3.
Ændringer i tilstanden af den beskyttede naturtype, kræver Faxe Kommunes 
dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 i hvert enkelt tilfælde.
Byggefelt 2 sikrer at eventuelle anlæg opføres minimum 10 m fra vandløbet 
(se kortbilag 2).

Skovbyggelinje
Planområdet ligger indenfor skovbyggelinien fra Nordskovven. Ifølge §17 i 
Naturbeskyttelsesloven må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og 
lignende indenfor en afstand af 300 m. fra skove.
Ny bebyggelse inden for lokalplanområdet kræver enten en dispensation 
fra skovbyggelinjen eller at skovbyggelinjen ophæves for de arealer der med 
lokalplanen overføres til byzone.
Faxe Kommune vil ansøge Miljøstyrelsen om, at få ophævet skovbyggelinjen 
for de arealer der overføres til byzone med lokalplanens endelige vedtagelse. 

internationale beskyttelsesoMråder og bilag iv-arter

Det nærmeste Natura 2000-fuglebeskyttelsesområde er nr. 161 ”Søer ved 
Bregentved og Gisselfeld” umiddelbart øst for Haslev by, som ligger i en 
afstand på 2,5 km fra planområdet.
Det nærmeste EU-habitatområde ligger indenfor ovennævnte fuglebeskyttel-
sesområde i en afstand af ca. 3,5 km til planområdet.
Den nærmeste kendte registrering af en bilag IV-art er Stor vandsalamander, 
der er registreret ca. 500 meter nord for lokalplanområdet. Selve området 
(matr. nr. 11if Haslev By, Haslev) vurderes ikke at indeholde egnede yngleel-
ler rasteområder for Bilag IV-arter.
Det vurderes, at planernes realisering ikke vil påvirke beskyttede arter direk-
te eller indirekte.

traFikForhold

Kommunen er vejmyndighed for Energivej, der vejbetjener lokalplanområ-
det. Lokalplanen indebærer ikke trafikale ændringer inden for lokalplanom-
rådet.

Rød figur = Planområdet 
Pink figur = Natura 2000 områ-
de 161, Søer ved Bregentved og 
Gisselfeld.
Prikker = EU-habitatområde

Mørk grøn = fredskov
Lys grøn = skovbyggelinje

Blå streg = beskyttet vandløb
Brun streg = beskyttet dige
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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.

vandForsyning

Området forsynes med vand fra Faxe Forsyning A/S, og ny bebyggelse forud-
sætter tilslutning til ovennævnte vandværk.

regn- og spildevand

Spildevand fra virksomheden ledes i dag til spildevandsledning, mens regn-
vand ledes til Orned Bæk. Virksomheden er således separatkloakeret.
Ifølge virksomhedens spildevandstilladelse fra 2002 ledes processpilde-
vand og sanitært spildevand til den offentlige spildevands-ledning. Tag- og 
pladsvand er tilsluttet regnvandsledningen, der leder til Orned Bæk.
Ændrede spildevandsforhold vil muligvis kræve en ny spildevandstilladelse.
Bygherre forventer, at udledningen af spildevand vil være uændret eller 
mindre end i dag.
Det nuværende anlæg er et kraftvarmeværk som bl.a. bruger store mængder 
vand til at lave demineraliseret vand af høj kvalitet som anvendes i kraftvær-
kets turbine. Der skal således bruges 3 dele grundvand til at producere 1 del 
demineraliseret vand. De resterende 2 dele ledes til kloak.
Det nye anlæg er alene et varmeværk og indeholder således ikke en turbine.
Både det nye og det eksisterende anlæg producerer demineraliseret vand til 
at supplere svind i fjernvarmeledningerne. Men kravet til dette demineralise-
rede vand er lavere end til turbinen.
Flis indeholder typisk væsentligt mere vand end halm. Det nye anlæg om-
fatter en varmepumpe og røggasvasker som udvinder betydelige mængder 
kondensvand, der ledes til kloak.
Kondensvandet vil typisk have en lav ph og der kan være behov for at tilføje 
lud for at hæve ph værdien inden vandet ledes til kloak.
Bygherre forudsætter at spildevandet kan overholde de vejledende retnings-
linjer for udledning af industrispildevand.

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.
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miLjøforhoLd
støj Fra virksoMheder

Miljøstyrelsen vejledning nr. 5/1984 ”Ekstern støj fra virksomheder” fastlæg-
ger vejledende grænseværdier for støjniveauet fra virksomheder, herunder 
tekniske anlæg, der ligger i forskellige typer af områder.

Mandag-fredag 
kl. 7 - 18 
Lørdag kl. 7 - 14

Mandag-fredag 
kl. 18 - 22 
Lørdag kl. 14 - 22 
Søn- / helligdag 
kl. 7 - 22

Alle dage 
kl. 22 - 7

Spidsværdi 
(støjen må ikke 
overstige denne 
værdi) 
kl. 22 - 7

1. Erhvervs- og industriområder 70 dB (A) 70 dB (A) 70 dB (A)

2. Erhvervs- og industriområder med 
forbud mod generende virksomheder 60 dB (A) 60 dB (A) 60 dB (A)

3. Områder for blandet bolig og  
erhvervsbebyggelse, centerområde 55 dB (A) 45 dB (A) 40 dB (A) 55 dB (A)

4. Etageboligområder 50 dB (A) 45 dB (A) 40 dB (A) 55 dB (A)

5. Boligområder for åben og lav bolig-
bebyggelse 45 dB (A) 40 dB (A) 35 dB (A) 50 dB (A)

6. Sommerhusområder og offentligt 
tilgængelige rekreative områder. 40 dB (A) 35 dB (A) 35 dB (A) 50 dB (A)

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder.

Miljømyndighederne skal tage udgangspunkt i disse grænseværdier i admini-
strationen af byggelov, planlov samt ved behandling af klager over støjgener.

jordForurening

Knap halvdelen af området er beliggende i byzone og er omfattet af områ-
deklassificeringen. Den anden halvdel er ikke omfattet af områdeklassifice-
ringen. Herudover er der ikke registreret jordforurening inden for planens 
område.
Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforure-
ning, 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.

MuseuMsloven - Fund og FortidsMiner

Der er ikke registreret fortidsminder i projektområdet, men grundet arealets 
størrelse anbefales det, at bygherre kontakter Museum Sydøstdanmark med 
henblik på en konkret vurdering af anlægsarbejdets påvirkning af evt. skjul-
te, ikke-registrerede fortidsminder. 

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.

Jordforurening 
Blå = Vidensniveau 1 
Mørk rød = Vidensniveau 2 
Lys rød = Områdeklassificeret
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Afsnit II om Miljøvurdering m.v. af planer og programmer
Planerne for fjernvarmeanlægget er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 
4 punkt. 3a og 3b) 
3a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projek-
ter, som ikke er omfattet af bilag 3).
3b) Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand (projekter, som 
ikke er omfattet af bilag 3).
I henhold til miljøvurderingsloven er der foretaget en screening af planfor-
slagenes indvirkning på miljøet. Screeningen har omfattet kommuneplantil-
læg nr. 28 og lokalplan 500-90 for et Fjernvarmeanlæg i Haslev.
Screeningen har vist, at planerne ikke vil betyde en væsentlig miljømæssig 
påvirkning af området eller det omgivende miljø, fordi:
• Området allerede er udlagt til og udnyttes til fjernvarmeproduktion
• Det eksisterende halm fyrede kraftvarmeværk nedlægges og det nye 

flisfyrede varmeværk vil være en væsentlig forbedring i med hensyn til 
økonomi, energi effektivitet samt røg, støj og møg

På dette grundlag har Byrådet vurderet, at der ikke er behov for at gen-
nemføre en miljøvurdering i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 28 og 
lokalplan 500-90.
Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering er offentliggjort sammen 
med planforslaget.

Afsnit III om Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)
Fjernvarme- og solvarmeanlægget er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 
2 punkt. 3a og 3b) 
3a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projek-
ter, som ikke er omfattet af bilag 1).
3b) Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand (projekter, som 
ikke er omfattet af bilag 1).
Bilag 2 indeholder de projekter, der kan have væsentlig indvirkning på 
miljøet. Før etablering, udvidelse eller ændring af projekter omfattet af bilag 
2 skal bygherren derfor sende en VVM-anmeldelse til kommunen. På bag-
grund af ansøgningen vurderer kommunen om projektet er omfattet af krav 
om miljøvurdering og tilladelse. 
Ved krav om miljøvurdering og tilladelse må projektet ikke påbegyndes før 
bygherren har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport med vurdering af pro-
jektets indvirkning på miljøet, og kommunen efterfølgende har givet tilladel-
se til at påbegynde projektet.

Miljøgodkendelse

Det nye flisanlæg kræver ikke miljøgodkendelse, men skal leve op til krave i 
bekendtgørelse for mellemstore fyringsanlæg. Virksomheden skal indsende 
en anmeldelse med det oplysninger der fremgår af bekendtgørelsens bilag 1 
del 1. Anlægget må ikke sætte anlægget i drift før kommunen har registreret 
(godkendt) det.
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servitutter
Private tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand 
opretholdt) der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planens be-
stemmelser.
Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over en andens 
ejendom) kan ifølge planlovens §47 eksproprieres af kommunen, når det er 
væsentligt for at gennemføre planen.
Ejer og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan 
få betydning for bygge- og anlægsarbejdet. Det er ikke alle rør, kabler og led-
ninger der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden 
jordarbejder påbegyndes.
Der bliver ikke aflyst servitutter i forbindelse med den endelige vedtagelse af 
lokalplanen.

Servitutredegørelse – Matr.nr. 11if Haslev By, Haslev

Servitutter Redegørelse
1 16.11.2016-1007807054

Dok om Statsekspropriation i forbindel-
se elektrificering af jernbane.

Vedrører lokalplanens område.

Afventer tilbagemelding fra 
kommissarius.

2 15.11.1867-905961-26
Dok om hegn, hegnsmur mv

Ikke muligt at stedfæste.

3 11.11.1887-906008-26
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.

Ikke muligt at stedfæste.
Ledningen skal respekteres 
eller omlægges.

4 11.11.1887-905962-26
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.

Samme som servitut nr. 3 (se 
ovenfor)

5 01.07.1898-905963-26
Dok om hegn, hegnsmur mv, vej mv.

Vildthegnet et ikke længere 
opretholdt.

6 28.01.1921-906009-26
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Vedrører lokalplanens område.
Ledningen skal respekteres 
eller omlægges.

7 28.01.1921-906010-26
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Vedrører lokalplanens område.
Ledningen skal respekteres 
eller omlægges.

8 28.01.1921-905964-26
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Samme som servitut nr. 7 (se 
ovenfor)

9 28.01.1921-905965-26
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Samme som servitut nr. 7 (se 
ovenfor)

10 04.06.1926-906011-26
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Vedrører lokalplanens område.
Ledningen skal respekteres 
eller omlægges.

11 04.06.1926-905966-26
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Samme som servitut nr. 10 (se 
ovenfor)

12 04.03.1941-906012-26
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Vedrører lokalplanens område.
Ledningen skal respekteres 
eller omlægges.
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13 31.12.1968-905968-26
Dok om brønd mv, forsynings-/afløbs-
ledninger mv, samt sikring af overfalds-
byggværker

Kan vedrører lokalplanens 
vestlige afgrænsning.
Ledningerne og anlæggene skal 
respekteres eller omlægges.

14 24.10.1988-13492-26
Lokalplan nr. 500-20

Lokalplaner slettes generelt fra 
tingbogen.
Lokalplan nr. 20 aflyses ved 
vedtagelsen af ny lokalplan.

15 30.01.1989-1262-26
Dok om forbud mod opførelse af boliger

Vedrører lokalplanens område.
Vurderes ikke at være i strid 
med lokalplanen.

16 05.10.1993-11766-26
Dok om at tåle jernbanetrafikken over 
ejend mm

Vedrører lokalplanens område.
Afstandskrav mv. til banen 
skal respekteres.
Servitutten vurderes ikke at 
være i strid med lokalplanen.

17 28.02.1994-7299-26
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Vedrører lokalplanens område.
Ledningen skal respekteres 
eller omlægges.

18 26.06.2012-1003661669
Deklaration om opretholdelse af kraft-
varmeværksvirksomhed og meddelelse 
af en betinget køberet

Vedrører lokalplanens område.
Er ikke i strid med lokalpla-
nen.

19 20.03.2014-1005230399
DEKLARATION om vandledninger

Servitutten vedrører lokalpla-
nens sydvestlige område.
Ledningen skal respekteres 
eller omlægges.

nødvendige tiLLadeLser og dispensationer
Jævnfør planlovens § 16, stk. 2 skal der redegøres for, om lokalplanens virke-
liggørelse kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end 
kommunalbestyrelsen.

naturbeskyttelse - ophævelse

Planområdet er omfattet skovbyggelinjen omkring Nordskoven. I forbindelse 
med lokalplanens endelige vedtagelse vil Faxe Kommune ansøge Miljøstyrel-
sen om, at få ophævet skovbyggelinje for de arealer der overføres til byzone 
med lokalplanens endelige vedtagelse. 
På de arealer der ligger nærmest fredsskoven er der idag op ført et solvarme-
anlæg. Byggefeltet til det ny varmeværk ligger

jordForurening

Region Sjælland har ingen oplysninger om jordforurening i området.
Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforure-
ning, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages, når dette meddeles. 
Fundet skal anmeldes til Faxe Kommune, jf. Jordforureningsloven § 71.
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ekspropriation til virkeliggørelse aF en lokalplan

Dette afsnit er indsat som følge af et generelt lovkrav indført i planloven den 
1. januar 2019. Faxe Kommune har imidlertid ikke planer om, at foretage 
ekspropriation inden for lokalplanens område.
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 varetagelsen af almene samfundsinte-
resser.
Ekspropriation efter planloven kan ske under opfyldelse af en række betin-
gelser. Heraf kan følgende særligt fremhæves:
• Der skal foreligge en vedtaget og offentligt bekendtgjort lokalplan (eller 

byplanvedtægt) på det tidspunkt, hvor der træffes beslutning om ekspro-
priation.

• Lokalplanen skal indeholde præcise og detaljerede bestemmelser om det 
projekt, der ønskes gennemført.

• Ekspropriation kan kun ske inden for det område, som omfattes af lokal-
planen.

• Nødvendige tilladelser og dispensationer til realisering af ekspropriati-
onsformålet skal være meddelt på ekspropriationstidspunktet.

• Ekspropriation i planloven kan ske til offentlige formål. Ekspropriation 
til fordel for en privat aktør er heller ikke udelukket, hvis ekspropriatio-
nen i øvrigt tjener almene samfundsinteresser. Der gælder imidlertid et 
skærpet nødvendighedskrav, hvis ekspropriation skal ske til fordel for 
private.

• Ekspropriationens formål må ikke kunne opnås med mindre indgriben-
de midler, for eksempel ved en frivillig aftale med den berørte lodsejer. 
Ekspropriationen må ikke omfatte et større areal end nødvendigt. Hvis 
lodsejeren eller nogen, ejeren har indgået aftale med, selv vil og kan fore-
stå virkeliggørelsen, kan der heller ikke eksproprieres. Det er desuden 
en betingelse, at der skal være et aktuelt behov for virkeliggørelse af de 
foranstaltninger, som lokalplanen giver de planmæssige rammer for.

• Ekspropriation skal være nødvendig og tidsmæssig aktuel for realisering 
af ekspropriationsformålet, ligesom indgrebet og betydningen heraf for 
den ejer af ejendom, som vil skulle eksproprieres, skal stå i et rimeligt 
forhold til de almene samfundsinteresser, som forfølges med ekspro-
priationen. Kravet om rimelighed og forholdsmæssighed må således 
vurderes konkret med hensyn til indgrebets karakter og betydning for de 
involverede.

Det er kommunalbestyrelsen, der kan beslutte at ekspropriere i medfør af en 
lokalplan. Ved ekspropriationssagens gennemførelse skal kommunalbesty-
relsen følge de processuelle regler for ekspropriation i vejlovens §§ 99-102.
Det indebærer bl.a.:
• At kommunen har ansvaret for at tilvejebringe grundlaget for ekspropri-

ation inklusive arealfortegnelse og ekspropriationsplan,
• At kommunen skal offentliggøre et tidspunkt mv. for en såkaldt åsteds-

forretning og indvarsle ejere m.fl. hertil med mindst fire ugers varsel,
• At kommunen skal afholde åstedsforretning, hvor ejere m.fl. er indkaldt, 

og hvor grundlaget for ekspropriationen gennemgås,
• At kommunen under åstedsforretningen kan fremsætte erstatningsfor-

slag over for ejere m.fl., og at ejere m.fl. kan acceptere erstatningsforslag 
med forbehold for ekspropriationens fremme,

• At ejere m.fl. inden for en frist på fire uger efter åstedsforretningen kan 
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komme med bemærkninger til den planlagte ekspropriation,
• At kommunalbestyrelsen som hovedregel først efter udløbet af fristen på 

fire uger efter åstedsforretningen kan træffe beslutning om ekspropriati-
on, og at kommunalbestyrelsen i forbindelse med ekspropriationsbeslut-
ningen kan fremsætte erstatningsforslag over for ejere m.fl.,

• At ejere m.fl. kan klage til Planklagenævnet over lovligheden af eksprop-
riationsbeslutningen, og

• At kommunen har pligt til at sørge for, at erstatningen fastsættes ved 
taksation, hvis der ikke kan opnås aftale om erstatning. Sagen skal ind-
bringes til taksationsmyndigheden senest otte uger efter, at ekspropriati-
onsbeslutningen er meddelt og – i tilfælde af klage over ekspropriations-
beslutningen – senest fire uger efter endelig afgørelse af klagesagen.

En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og pro-
cessen herfor kan bl.a. findes i Erhvervsstyrelsens vejledning om reglerne 
for ekspropriation efter planloven [link] og Vejdirektoratets vejledning om 
ekspropriation efter vejloven, 2015.

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 et nyt fjernvar-
meanlæg bliver realiseret snarest efter lokalplanens vedtagelse. Eksisterende 
lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil.
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LokaLpLan bestemmeLser
Lokalplan 500-90 Fjernvarmeanlæg i Haslev
I henhold til lov om planlægning (LBK nr. 287 af 16. april 2018 med senere ænringer) 
fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§1 Lokalplanens formål
Det er lokalplanen formål:
• at planområdet overføres fra landzone til byzone.
• at sikre, at området kan anvendes til varmeværk og solenergianlæg.
• at fastlægge bestemmelser for bebyggelsens omfang og placering
• at sikre, at der etableres en allébeplantning mod Energivej.
• at sikre, at der reserveres areal til en forlængelse af Energivej. 

§2  Område og zonestatus
2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter føl-

gende matrikel:  matr. nr. 11if Haslev By, Haslev.
2.2  Lokalplanområdet opdeles i delområderne A og B, som vist på kortbi-

lag 1.
2.3 Lokalplanområdet er beliggende i by- og landzone. Ved lokalplanens 

endelige vedtagelse overføres hele området til byzone.

§3 Anvendelse
3.1 Delområde A udlægges til varmeværk og solenergianlæg. I tilknytning 

til varmeværket kan der etableres tilhørende nødvendige funktioner, 
herunder administration, personalefaciliteter, lager, værksted mv. 
samt tekniske anlæg i forbindelse med varmeværkets drift.

3.2 Delområde B udlægges til vejanlæg. Retningslinjer for placering af vej, 
regvandsbassiner, beplantning mv. fastlægges i en senere lokalplan, se 
dog §10.1 .

§4  Udstykning
4.1 Ingen bestemmelser.

§5 Vej, sti og parkeringsforhold
5.1 Delområde A skal vejbetjenens fra Energivej
Parkering
5.2 Der skal anlægges min. 1 p-plads pr. ansat på virksomheden.
5.3 Antallet af p-pladser skal til enhver tid opfylde behovet for medarbej-

dere, kunder og besøgende.

§6 Tekniske anlæg
6.1 Ledninger til el, telefon, antenner og lign. skal fremføres under terræn.
6.2 Belysning af veje, stier, parkeringesarealer mv. skal udføres som 

E2-anlæg

§7 Bebyggelsens omfang og placering
7.1 Bebyggelsesprocenten for delområde A må ikke overstige 40%.
7.2 Ny bebyggelse skal placeres inden for de byggefelter, som er vist på 

kortbilag 2.
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7.3 Uden for byggefelter kan der anlægges veje og tekniske anlæg til områ-
dets forsyning som fx regnvandsbassin.

7.4 Bygninger må opføres i op til 2 etager.
7.5 I byggefelt 1 må der opføres byggeri med en højde på op til 22 m.  

Akkumuleringstanke må opføres i en højde på op til 30 m.  
Skorstene, antenner o.lign. der er nødvendige for virksomhedens ind-
retning og drift må opføres i en højde på op til 50 m.

7.6 I byggefelt 2 må der opføres byggeri med en højde på op til 8,5 m.
7.7 Alle højder måles fra et niveauplan fastsat i henhold til bygningsregle-

mentet. 

§8 Bebyggelsens ydre fremtræden
Overflader
8.1  Byggeri må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer eller 

forbipasserende.
8.2  Facader og tage skal udføres i materialer med en glansværdi under 20.  

Undtaget er solenergianlæg.
Solenergianlæg
8.3 Solenergianlæg, rammer samt stativer skal være overfladebehandlede 

således at der ikke opstår refleksionsgener for omkringboende eller 
forbipasserende trafikanter.

8.4  Der må opsættes solenergianlæg på terræn samt på bygningernes faca-
der og tage. 

8.5 På bygninger med sadeltag eller ensidig taghældning skal solenergian-
læg nedfældes i tagfladen. Udtaget er tage med en ikke synlig hæld-
ning (<5°).

Antenner
8.6 Det er tilladt at opsætte mobilantenner o.lign. på skorstene og byg-

ninger, hvis disse udføres i samme farve som skortenen/bygningen.

§9  Skiltning og belysning
Skilte
9.1 Facadeskiltning må kun udføres som enkeltsiddende bogstaver eller 

pladeskilte direkte på facaden.
9.2 Ved indkørsel til området fra energivej kan der tillades en samlet 

informationsskiltning for virksomheden/-erne i området. Højden på 
disse skilte/ pyloner må ikke overstige 4 meter og bredden må ikke 
overstige 1 meter.

9.3 Herudover er det ikke tilladt, at opsætte pyloner, skilte, fritstående 
master, flagstænger og lignende til reklameflagning.

9.4 Der må ikke opsættes dynamiske, digitale reklameskilte.  
9.5 Skiltning skal inden opsætning godkendes af Faxe Kommune eller på 

følgende grundlag:
• Skiltning må kun vedrøre firmanavn, logo og hovedprodukt. Und-

taget er færdselstavler, o.lign. Skiltning må ikke mindske trafik-
sikkerheden.

• Skiltebelysning skal begrænses, og må ikke få karakter af facade-
belysning, må ikke have blinkende effekt, og må ikke være selv-
lysende eller reflekterende. Lysintensiteten må ikke være til gene 
for omgivelserne.

• Skiltning må ikke være mekanisk bevægelig.
• Al skiltning skal i omfang og placering indpasses efter bygningens 
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størrelse, facadeudformning, fagdeling og materiale og farvesam-
mensætning, således at der opnås en sammenhængende kvalitativ 
virkning af facadeforløbet, og i forhold til omgivelserne. 

• Skiltning må ikke have karakter af facadebeklædning,
• Der må ikke skiltes på tage, ligesom skilte ikke må rage opover 

eller udover facaden.
Belysning
9.6 Vej-, parkerings- og stibelysning indenfor lokalplanens område, skal 

udføres i   overensstemmelse med Faxe Kommunes belysningspolitik. 
9.7 Der må opsættes spotbelysning af facader og gavle til iscenesættelse af 

byggeriet.
9.8 Belysningen må ikke være blinkende, blændende eller på anden måde 

være til gene for omgivelserne, naboer, genboer eller forbipasserende.

§10 Ubebyggede arealer
10.1 Indenfor delområde II skal der plantes minimum 18 allétræer som vist 

på kortbilag 3.
10.2 Ubebyggede arealer skal som minimum tilsås med græs og vedligehol-

des.
10.3 Terrænreguleringer på mere end 1,0 meter i forhold til eksisterende 

terræn og nærmere naboskel end 2,5 meter må ikke foretages uden 
byrådets tilladelse.

10.4 Overskudsjord fra byggeri og anlæg inden for lokalplanområdet kan 
genplaceres inden for lokalplanens byggefelter efter et detaljeret land-
skabsprojekt som skal godkendes af byrådet.

10.5 Campingvogne, lastbiler, busser, lastbilsanhængere, containere, større 
både og uindregistrerede køretøjer og lign., som ikke har en relevans 
til virksomhedens drift, må ikke opbevares på ejendommens ubebyg-
gede arealer.

10.6 Permanente containere o.lign. skal afskærmes som beskrevet under § 
10.7.

10.7 Henlæggelse af materiale og materiel må ikke finde sted uden for 
bygninger eller dertil indrettede tæt hegnede arealer. Hegn kan enten 
fremstå som fast hegn eller afskærmende beplantning i stedsgrønne 
arter. I forbindelse med byggeri kan materiale og materiel oplagres 
kortvarigt på ejendommen (maksimalt 1 år).

10.8 Allé træer og beplantningsbælter skal stedse vedligeholdes og genplan-
tes i tilfælde af stormfald eller sygdom

§11 Forudsætninger for ibrugtagen
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:
11.1 Der er sket tilslutning til Faxe Spildevand A/S spildevandssystem.
11.2 Der er plantet træer og sået græs i overensstemmelse med bestemmel-

serne i lokalplanens § 10.1 og 10.2.
11.3 Der er anlagt parkering som anført under lokalplanens § 5.2 og 5.3

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

500-90 ophæves lokalplan 500-20 ”for et kraftvarmeværk beliggende 
på SEAS areal nord for jernbanen”, tinglyst d. 24.10.1988, i sin helhed.
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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 
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.

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. xxx.xx til offentlig 
høring.

Faxe byråd d. xx.xx.2019

Ole Vive    Thomas Eriksen

Borgmester    Kommunaldirektør
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