
Faxe Kommunes udvikling 

Hvor er vi og hvor vil vi hen? 
 Opstart på Planstrategi og kommuneplanrevision 

 
Temadrøftelse på Plan & Kulturudvalgets møde den 

27. august 2019 



Faxe byråds vision 2030 
temaer, der taler ind i planområdet 

• Vores borgere 

• Vores virksomheder 

• Vores frivillige og foreninger 

• Vores bæredygtige fremtid  

• Vores kommune 



Hvordan kan den fysiske planlægning 
understøtte visionen? 

Planstrategi og 
kommuneplan 2021 

Lokalplaner 

Kommuneplan
-rammer 

Landzone-
tilladelser 

Kommuneplan
-retningslinjer 



Vores bæredygtige fremtid 
Vision 

• FN’s verdensmål er en 
international og national 
ramme for vores udvikling 
og vækst 

• Klimatilpasning 
• Reduktion af CO2 og 

andre drivhusgasser 
• Fremme biologisk 

mangfoldighed 
• Lokale arbejdspladser 
• Bæredygtig byudvikling 
• Sikre naturområder 
 



Hvor er vi? 

– Der bor i dag 36.513 i Faxe Kommune 

– I 2018 steg indbyggertallet med 385 -  hvoraf 177 
bosatte sig i Karise 

– Tilflyttere kommer overvejende fra kommunerne 
København og Køge. Særligt i 2018 er tilflytningen fra 
København høj med 418 personer 

– Det er primært personer uden relation til kommunen, 
der flytter til 

– 6.891 personer bor og arbejder i Faxe Kommune og 
9.238 pendler til arbejde i andre kommuner (2015) 



Vores borgere 
Visionen 

• Flere Faxeborgere: Fra godt 36.000 til 40.000 
indbyggere 

• Fastholde bysamfundenes særkende 

• Styrket byudvikling, hvor der er let adgang til 
infrastruktur 

• Udvikling af attraktive boligområder, der 
sammenbindes med stisystemer 

• Ressourcestærke familier 

• Alternative boformer inkl. seniorboliger 



Vores borgere 
Bosætningstendenser 

 

 

 

 

• I april 2019 er m²-prisen for en bolig 

18.600 kr. i Køge og 10.200 kr. i Faxe 

• Nettotilflytningen af børnefamilier er 

stigende – i 2018 var dette tal 79. 

• Nærhed til naturen er den vigtigste årsag 

til at vi bor, hvor vi bor, efterfulgt af 

boligens størrelse, nærhed til byen og 

boligprisen.  

• Antallet af pendlere i kommunen er 

steget 3,5 % fra 2012 til 2016. 

• Der er flere større virksomheder der 

etablerer sig i nabokommunerne, til gavn 

for kommunens borgere. 

• Personer, der har bosat sig i Faxe 

Kommune,  peger på den perfekte bolig, 

naturoplevelser og nærhed til familie som 

primære årsager til at vælge Faxe 

Kommune. 

• Modsat er manglende offentlig transport, 

afstand til job/familie og indkøbs- og 

shoppingmuligheder det der trækker ned. 

• Ældre, der bor i bofællesskaber udvikler 

positive naborelationer, oplever mindre 

ufrivillig ensomhed og har færre tegn på 

social eksklusion.  

• Hver dag året rundt fylder 180 danskere 

65 år og i 2040 vil hver fjerde dansker 

være 65+ 

• Cirka hver tredje af de ældre, der ønsker 

at flytte, foretrækker en ældrebolig i et 

seniorbofællesskab.  

• Bofællesskaber er blevet en populær 

boform 

• Antallet af husstande med mere end én 

familie er steget 30 % siden 2012. Antallet 

af husstande generelt er i samme periode 

steget 5 % 



Byggemuligheder i kommuneplan 2013 

Ny Planlov – ny ensartet metode til opgørelse af behov for byvækst fremover: 

Kommunerne har ansvaret for, at der ikke udlægges mere areal end nødvendigt til en 12-årig periode. For at 

give grundlag for at varetage denne opgave har staten udarbejdet en ensartet metode til kommunernes 

opgørelse af behov for byvækst.  

 

Metoden er opbygget i tre trin, hvor kommunerne skal: 

• opgøre kommunens forventede arealbehov. 

• opgøre kommunens rummelighed. 

• vurdere, om kommunen – ud fra sammenhængen mellem behov og rummelighed - har behov for at 

udlægge nye arealer. 



Haslev udlæg til boliger eksempel 

Under udbygning 

Under udbygning 

Udbygget 

I dag er flere 
udbygget 



Faxe udlæg til boliger eksempel 



Lokalplaner under kommuneplan 2013 

2019 

3 solcelleparker nordøst for Haslev 

Boliger, Egeparken i Haslev 

Boliger, Gl. Næstvedvej i Rønnede 

Boliger, Ringstedvej, Haslev (på vej) 

Besøgscenter ved Camp Adventure 

Boliger på Ringstedvej i Haslev 

Boliger på Syrenvænget i Karise 

Boliger ved Bråbyvej i Haslev (på vej) 

 

2018 

Blandet bolig/erhverv Skolegade i Haslev (på 
vej) 

Boliger ved Faxevej i Faxe Ladeplads 

Boliger ved Nordskovvej i Haslev 

Bryggeriet i Faxe 

Madsynergi i Roholte 

 

2017 

Udvidelse af Faxe Ladeplads lystbådehavn/ 
rekreative faciliteter på sydstranden 

Dagligvarebutik i Karise 

Haveaffaldsplads ved Karise 

Nyt vandværk i Karise 

  

  

Solcellepark ved Turebylille 

Haslev midtby 

Dalby midtby 

 

2016 

Camp Adventure ved Vester Egede 

Boligområde ved Troelstrup Bækvej i Haslev 

Boligområde ved Skovholmslund i Haslev 

DELAFLYSNING AF BYPLANVEDTÆGT 

for Rådhusvej 2 i Faxe 

AFLYSNING AF LOKALPLAN for Rådhusområdet i 
Rønnede 

 

2015 

Permatopia 

Faxe Ladeplads Havn 

Dagligvarebutik – Hovedgaden i Faxe 
Ladeplads 

Boliger på Engen i Haslev 

  

2014 

Sygehuskvarteret i Faxe 

Druestrup Friskole 

 

 



Vores borgere 
Bosætningsmuligheder i byerne – Nye byområder 

• Vi skal styrke de velfungerende forbindelser mod Næstved 
og Køge/Roskilde i samarbejde med de sjællandske 
kommuner 

• Jernbanen sikrer på sigt direkte forbindelse til Haslev-
København-Helsingør og Faxe Ladeplads-Roskilde. Udsigten 
pt er i 2021. 

• Køges vækst kan smitte positivt af på Faxe Kommune. 

• Hvis nye seniorboligfællesskaber skal være attraktive, skal 
der være kort afstand til offentlig transport. 

Torvegade, Haslev 

Temaer der kan revideres 
• Undersøge om der skal udlægges mere fremtidigt 

boligareal i byzonebyerne, på baggrund af en analyse af 
behovet. 

• Undersøge om vi har vi de rigtige ”varer på hylderne”, eller 
er der arealer, som skal skiftes ud, for eksempel i Faxe 
Ladeplads, hvor vi får nye arealer med i kommende 
landsplandirektiv. 

• Analyse af boligudbygningen og de trafikale forhold i 
Haslev med henblik på vurdering af afledte konsekvenser 
og behov for trafiktiltag på det eksisterende vejnet og 
optagelse af nye større veje i kommuneplanen. 
 



Kulturmiljøer gør os tiltrækkende 
det kan vi arbejde med i by og på land 

• Århus Arkitektskole har netop udgivet en rapport om Faxe kommunes kulturmiljøer. I rapporten screenes 39 kulturmiljøer 
rundt om i kommunen. Temaet for kulturarven i Faxe Kommune er: Herregårde og landsbyer, Kalkindustri, Jernbanen og 
Velfærdsturisme. Endelig rummer rapporten løsblade med 5 udvalgte kulturmiljøer: Vester Egede, Haslev midtby, Heering 
likørindustri, Faxe Kalkbrud og Vemmetofte Kloster.  

• De udvalgte 5 kulturmiljøer bliver en del af en liste med ”100 umistelige kulturmiljøer” fundet rundt om i hele Danmark.  

• Kulturarven er penge værd! Realdanias analyse fra 2015 viser, at kulturarven har en målbar, økonomisk værdi for samfundet, 
f.eks. øget turisme, øget bosætning, jobskabelse, lokal stolthed og vækst i det lokale erhvervsliv.  

Vester Egede er et eksempel på et 
kulturmiljø 

Eksempel på hvordan en screening kan 
se ud, her Vemmetofte Kloster 



Vores borgere 
Bosætningsmuligheder i byerne eksisterende byområder 

• Faxe Kommune har mange mellemstore 
byer med servicetilbud og mange 
villaområder med familieboliger, som er 
attraktive for målgruppen af 
ressourcestærke familier.  

• Mange gamle erhvervsejendomme i de 
ældre bydele, hvor omdannelsesstrategier 
til boligformål, herunder seniorboliger kan 
overvejes  

• Faxe Kommunes kulturarv kan tilføre 
identitet og tiltrække borgere der søger det 
unikke. 

 
Temaer der kan revideres 
• Opdatere udviklingsstrategierne for Kommunens syv 

byzonebyer. 
• Undersøge om kommuneplanens rammer for de 

eksisterende boligområder skal opdateres og moderniseres. 
• Undersøge, hvilke byområder der kan fortættes, og hvilke 

der skal fastholdes som de er nu. 
• Revidere kommuneplanemnet kulturmiljøer på baggrund af 

den nye rapport om Faxes kulturmiljøer. 
 
 



• Nogle af kommunens landsbyer er 
vurderet til at være noget særligt. Der 
er er økonomisk værdi i at bevare 
smukke landsbyer. Disse landsbyer kan 
sikres som attraktive steder at bo. 

• Kommunen oplever øget interesse for 
at bosætte sig på landet.  

• God internet- og mobildækning vil 
gøre det muligt at arbejde hjemmefra, 
hvis de har langt til arbejde. 

• Gamle gårde i landsbyer kan 
omdannes til bofællesskaber. 

 

Vores borgere 
Bosætningsmuligheder - landsbyer 

St. Torøje 

Værløse 

Temaer der kan revideres 
• Udarbejde strategier for enkelte landsbyer 

med tilhørende kommuneplanrammer 
• Overveje handlingsplan for digital 

infrastruktur 
• Revidere kommuneplanemnet 

kulturmiljøer på baggrund af den nye 
rapport om Faxes kulturmiljøer. 
 



Staten kræver udviklingsstrategier for landsbyer 

• Gennemgå landsby-
analyserne og sammenholde 
med Århus Arkitektskoles 
kulturmiljøudpegninger 

• Vurdere om der er potentiale 
for erhverv eller bosætning, 
herunder bevaring 

• Gøre op med uaktuelle 
udstykningsmuligheder 
(oplyse grundejere om 
ændrede skatteregler) 

• Ændre landsbyafgrænsninger 
for at tilgodese enten erhverv 
eller bosætning 

 

Fremme levedygtige og attraktive landsbyer til gavn for borgere i hele landet 

Nielstrup 



Udviklingsmuligheder i 
kystnærhedszonen 

• Formålet er at fremme 
turismen i kystnærheds-
zonen ved at give 
landsbyerne flere 
udviklingsmuligheder. 

• Flere af byerne ligger på 
cykelruter. 

• Der er flere 
funktionstomme 
bygninger der med fordel 
kan anvendes til små 
virksomheder, butikker og 
overnatning. 
 
 



Vores borgere 
Bosætningsmuligheder – alternative boformer 

• I kraft af Permatopia har Faxe Kommune 
oparbejdet viden om håndtering af 
alternative boformer. 

• Der er flere funktionstømte bygninger i 
kommunen, der vil egne sig til 
bofællesskaber. 

• Vi kan sikre muligheden for bofællesskaber 
i lokalplaner. 

• Vi kan udpege områder/bygninger, hvor 
bofællesskaber er mulige og eventuelt 
tilbyde hurtig lokalplanproces.  

• Landzonebestemmelserne gør det i dag 
muligt at indrette flere boliger i bygninger 
med passende størrelse (PL § 35 stk. 10). 

Temaer der kan revideres 
• Opsætte retningslinjer for 

bofællesskaber i 
kommuneplanrammer. 

• Udarbejde ”lokalplanpakke” for 
hurtig udarbejdelse af lokalplaner 
til mindre bofællesskaber 

• Overveje handlingsplan for digital 
infrastruktur. 

• Udpege områder/bygninger 
egnede til bofællesskaber. 
 



Vores virksomheder 
Visionen 

• Tiltrække nye virksomheder 

• Være involverende i forhold til nuværende 
virksomheder 

• Tiltrække iværksættervirksomheder 

• Tiltrække videns-tunge virksomheder 

• Fortsætte udviklingen af turisme og friluftsliv 



Vores virksomheder 
Tendenser 

 

 

 • Der er 101 industrivirksomheder i kommunen. Det 
svarer til 6,4 % af alle virksomheder i kommunen. 

• Industrien beskæftigede i 2015 1.750 personer i FK 
• Industriens værdiskabelse er steget 37 % siden 2011 i 

FK. I landet er den blot steget 13 %. Det er overvejende 
de store industriers eksport, der har drevet denne 
udvikling. 

• Ud af kommunens 1.900 virksomheder er 157 
eksportvirksomheder. 

 
• Region Sjælland havde i 2016 en turismeomsætning på 

12,6 mia. kr.  
• I 2017 var der 4,7 mio. overnatninger i Region Sjælland 
• Kyst- og naturturisme står for 72 % af alle overnatninger 

i Danmark 
• Camp Adventure har haft meget høje besøgstal siden 

åbningen i marts 2019 
• Vi begynder at få henvendelser om udvidelse af 

overnatningskapacitet i eksisterende virksomheder 
 

• Antallet af iværksættervirksomheder 
er steget 15 % de sidste 5 år 

• Faxe Kommune har 345 
enkeltmandsvirksomheder. 
Gennemsnittet per kommune i 
Regions Sjælland er 296. 

• Viden-intensive 
iværksættervirksomheder 
(erhvervsservice-virksomheder) står 
for den største fremgang. 

• En del af den udvikling skyldes at 
flere serviceydelser i dag kan leveres 
digitalt. 

• 34 % af alle virksomheder i Faxe 
Kommune beskæftiger sig med 
erhvervsservice, herunder viden-
intensive erhverv. 

• Iværksættere indenfor handel og 
landbrug er generelt faldet 

• Små virksomheder udgør 43 % af det 
samlede erhverv i Faxe Kommune. I 
Region Sjælland udgør de 37 %. 



Udlæg til erhverv i KP 13 

 

  

  

 

Haslev 
13 ha             Ubebygget areal i byzone  
14 ha             Ubebygget areal udlagt til 
 

Erhvervsudlæg er søgt placeret 
og zoneret, så konflikter med 
boliger udgås 
 
Dvs, at nye erhvervsområder 
som hovedregel placeres i 
forlængelse af de eksisterende 
erhvervsområder i byerne. 
 
Ofte ligger udlæggende i 
forlængelse af større 
enkeltvirksomheder, fx 
bryggeriet i Faxe og DLG i 
Karise. 



Rønnede 
38 ha. ubebygget areal i byzone  
30 ha. ubebygget areal rammelagt  

Faxe 
35 ha. ubebygget areal i byzone 
 

Karise 
3 ha. ubebygget areal i byzone  

Faxe Ladeplads 
9 ha. ubebygget areal i byzone 



Vores virksomheder 
Muligheder – større virksomheder 

• Planlægge for udvidelse af erhvervsområdet ved 
sydmotervejen 

• Erhvervsområder uden boliger skal bibeholdes og 
afstand til boligområder skal sikres. 

• Sikre positiv dialog med eksisterende større 
virksomheder 

 

Temaer der kan revideres 
• Byggemodne resten af lokalplanområdet. Ved 

sydmotorvejen 
• Opstarte planlægning for og opkøb af yderligere arealer 

til udvidelse af erhvervsområdet ved sydmotorvejen. 
• Udpege områder til store husdyrbrug 

 



Vores virksomheder 
Muligheder – iværksætter- og videnstunge virksomheder 

• Nogle af kommunens 
landsbyer er præget af 
landbrug og mindre erhverv. 
Her kan mulighederne 
forbedres, særligt for 
iværksætter-virksomheder. 

• Der skal sikres internet og 
mobildækning, både til 
landsbyer og 
erhvervsområder for at 
skabe gunstige forhold for 
iværksættere og 
virksomheder.  

Temaer der kan revideres 
• Udarbejde strategier for enkelte landsbyer 

med tilhørende kommuneplanrammer, der 
kan forbedre muligheden for at opstarte en 
mindre virksomhed. 

• Overveje handlingsplan for digital 
infrastruktur. 
 



Vores virksomheder 
Muligheder - turisme 

• Skabe sammenhæng mellem naturoplevelser 
med hjælp fra grønt danmarkskort 

• Revidere områder til skovrejsning, så der sikres 
en landskabelig sammenhæng. 

• Planlægge for sammenhængende stinet/-ruter 
• Fremme muligheden for at indrette ferieboliger i 

gamle bygninger. 
• Sikre mulighed for nye sommerhuse (kræver 

vedtagelse af landsplandirektiv) 
• Sikre mulighed for udnyttelse af gamle bygninger 

i kystnærhedszonen (kræver vedtagelse af 
landsplandirektiv) 

Temaer der kan revideres 
• Undersøge om der skal udlægges nye områder til 

overnatning og attraktioner 
• Revidere områder til sommerhuse 
• Udviklingsområder i kystnærhedszonen 
• Indarbejde Grønt Danmarkskort 
• Revidere områder til skovrejsning og skovrejsning uønsket 

 

Forslag til nyt sommerhus område ved 
Faxe Ladeplads 



Vores bæredygtige fremtid 
Tendenser 

• Interessen for grøn 
energi stiger 

• Det er blevet billigere at 
etablere solcelleparker 

• Der er øget fokus på 
cirkulær økonomi – 
både blandt 
virksomheder og 
borgere. 



Vores bæredygtige fremtid 
Muligheder 

• Sikre overskuelige og 
passende retningslinjer 
for store solcelleparker i 
kommunen. 

• Give mulighed for 
energirenovering i 
kommuneplanrammerne. 

• Nye boligområder kan 
med fordel placeres i 
stationsbyerne, så man 
kan spare en bil. 

Temaer der kan revideres 
• Nye boligområder i stationsbyerne. 
• Områder til bofællesskaber 
• Retningslinjer for store 

solenergianlæg. 
• Opfordre til energieffektive løsninger 

i særligt i nye boligområder 



Der kunne arbejdes med følgende 
større temaer i den næste planstrategi 

• Nye byudviklingsområder til boliger og infrastruktur, behov for 
udlæg til offentlige formål, samt opdatering af strategier for 
kommunens byzonebyer herunder, kulturmiljøer, bevaring og 
fortætning 
Der vurderes ikke at være behov for at udlægge yderligere arealer til 
erhvervsområder 
 

• Udviklingsstrategier for kommunens landsbyer, kulturmiljøer, 
bosætning og erhvervsudvikling samt udpegning af arealer til større 
husdyrbrug. 
 

• Udviklingsstrategier for turisme og friluftsliv, grønt danmarkskort, 
oplevelsesværdier, stinet og -ruter, nye skovrejsningsområder. 
 

• Er der andre emner og temaer, som i gerne vil have med? 
 
 
 

 



Hvad har vi af bundne opgaver? 
Nationale interesser i kommuneplanlægningen 

• Udviklingsstrategier for 
landsbyer 

• Grønt Danmarkskort 

• Udpege områder til store 
husdyrbrug 

• Udviklingsområder i 
kystnærhedszonen 
(landsplandirektiv)  

• Udlægning af 
sommerhusgrunde 
(landsplandirektiv)   



Den videre proces 
Planstrategi og kommuneplan 

• Oplæg til form og indhold i planstrategi 2020 på baggrund af udvalgets 
temadrøftelse fremlægges på Plan & Kulturudvalgets møde i oktober sendes 
videre til ØK og BY. 
 

• Administrationen indhenter input til fx udlæg af arealer til institutionsformål, 
infrastruktur, klimasikring, kloakering m.v.  
 

• Primo 2020 behandles forslag til Planstrategi 2020 politisk og sendes i høring med 
opfordring til at komme med idéer til den endelige strategi, herunder ønsker om 
arealer til byudvikling m.v. 
 

• Sideløbende udarbejdes der de nødvendige forundersøgelser til selve 
kommuneplanrevisionen, som baggrund for Plan & Kulturudvalgets 
temadrøftelser, om de udvalgte kommuneplanemner. Dette sker i første halvdel af 
2020. 
 

• Forventeligt kan forslag til kommuneplan 2021 blive politisk behandlet og sendt i 
høring omkring årsskiftet 2020/2021. 
 
 


