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Borgerønsker til Kommuneplan 2021 

 
 

Er sat til salg som 
storparcel

 

A) Ønske om udlæg til byzone – Hestehavevej 9, 4654 Faxe Ladeplads. 
Ejeren ønsker at ejendommen udlægges til fremtidig byzone. Området er på cirka 3,5 ha. 

Fordele 
Ligger bynært. Udpeget som udviklingsområde 
med landsplandirektiv. 

Ulemper 
Området ligger indenfor skovbyggelinjen. 
Det ligger ikke direkte i forlængelse af 
eksisterende byzone, da matr. Nr. 2aa ligger 
mellem arealet og byen. 

Indstilling 
At området ved Hestehavevej 9 udlægges til boliger i den nye kommuneplan og ejeres af matr. nr. 2aa 
kontaktes med forespørgsel om de ønsker deres areal med. 

 

Bilag 1 
 
Dato: 17. november 2020 
j./sagsnr.: 01.02.03-P15-2-18 
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B) Ønske om udlæg til sommerhuse – Strandhuse, 4640 Faxe. 
Ejeren ønsker at ejendommen udlægges til fremtidig sommerhuszone. Grunden er 8700 m² og vil give 
mulighed for 7 sommerhusgrunde á 1200 m². 

Fordele 
Udover de 22 sommerhusgrunde i Faxe 
Ladeplads som netop er blevet tildelt af staten, har 
kommunen ingen ubebyggede sommerhusgrunde. 
Arealet ligger som en naturlig afrunding på 
sommerhusområdet Strandhuse.   

Ulemper 
Kommunen kan ikke af egen drift udlægge 
områder til nye sommerhuse. Det er udelukkende 
staten, der kan udlægge nye sommerhusgrunde 
gennem landsplandirektiver. Områder er desuden 
udpeget som kulturarvsareal, særligt 
bevaringsværdige landskaber 

Indstilling 
I tilfælde af at staten åbner op for muligheden for at søge om nye udlæg til sommerhuse, vil Faxe 
Kommunen byde ind med dette areal ved Strandhuse. 
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C) Ønske om udlæg til nye boliger – Karisevej 97, 4690 Dalby. 
Ejer ønsker at udvikle arealet til nye boliger. Området er på cirka 5,4 ha. Plan og kulturudvalget har 
besluttet at der kan igangsættes planlægning for boliger på arealet. Projektet er sidenhen gået i stå. 

Fordele 
Arealet ligger i et område der er udpeget som 
fremtidig byvækst i den nuværende 
kommuneplan. Der er pt kun én byggegrund til 
salg i Dalby. 

Ulemper 
Der er flere områder i Dalby der er byggemodnet 
men endnu ikke udnyttet. Ligger indenfor støjzone 
75 meter omkring Karisevej. 

Indstilling 
At området ved Karisevej 97 udlægges til boliger i den nye kommuneplan og at der skal indarbejdes 
støjreducerende foranstaltninger i lokalplanen 
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D) Ønske om udlæg til nye boliger – Moltkesvej 68. 4690 Haslev. 
Ejer ønsker at udstykke et par grunde. 

Fordele 
Arealet ligger i udkanten af Haslev. I forbindelse 
med den nye østlige omfartsvej vil der være 
mulighed for at udlægge nogle grunde på 
indersiden af vejen. 

Ulemper 
Området er udpeget som bevaringsværdigt 
landskab. En mindre del af arealet er i øvrigt 
omfattet af skovbyggelinjen. 

Indstilling 
At der ved Moltkesvej 68 udlægges et område til boliger på indersiden af den kommende omfartsvej. 
Dog under forudsætning af, at udpegningen bevaringsværdigt landskab, kan reduceres til sammenfald 
med kommende omfartsvej. 
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E) Udlæg af nyt byområde i forbindelse med ny østlig omfartsvej ved Haslev 
I forbindelse med beslutningen om at placere kommende omfartsvej i afstand til byen, opstår der et 
areal mellem byen og vejen, som kunne overvejes udlagt til byudvikling i form af boligområde.  

Fordele 
Området kan udlægges i forbindelse med den nye 
Østlige omfartsvej. 

Ulemper 
Området er udpeget som bevaringsværdigt 
landskab.  

Indstilling 
At Bregentveds areal, på indersiden af den nye omfartsvej, udlægges byudvikling i den nye 
kommuneplan. Dog under forudsætning af, at udpegningen bevaringsværdigt landskab, kan reduceres 
til sammenfald med kommende omfartsvej. 
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F) Ønske om udlæg af perspektivareal – Troelstrup 
Ejer ønsker at få udlagt det sidste område i forlængelse af Egeparken ned mod Troelstrup Sø til 
perspektivareal. Området er på cirka 21 ha. 

Fordele 
Arealet ligger i udkanten af Haslev i naturlig 
forlængelse af Egeparken. I Egeparken er der 
mulighed for at opføre op til 200 boliger og er 
endnu ikke påbegyndt. 

Ulemper 
 

Indstilling 
At området ved Troelstrup Sø udpeges som fremtidig byvækst i den nye kommuneplan. 
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Lokalplanlagt til boliger

Rammelagt til boliger

 

G) Ønske om udlæg til nyt boligområde – Storgårdsvej, 4690 Terslev 
Ejer ønsker at udlægge 1,8 ha til nye boliger i udkanten af Terslev 

Fordele 
Der er på nuværende tidspunkt en uudnyttet 
lokalplan på Årløsevej. Men der er ingen 
byggegrunde til salg i byen. 

Ulemper 
Arealet ligger 500 meter fra staldene på 
Storgården, der er et aktivt svinebrug. En 
udvidelse af Terslev By på dette areal vil ud fra en 
umiddelbar vurdering, hindre yderligere udvidelse 
af husdyrbruget på Storgårdsvej 1, ligesom 
afstandskravet til byzonen i det seneste tillæg til 
miljøgodkendelse højest sandsynligt ikke længere 
vil være overholdt. 

Indstilling 
At området ved Storgårdsvej ikke inddrages til nyt boligområde på grund af den lille afstand til 
Storgården og ønsket om boligudbygning mod skolen øst for byen. 
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H) Ønske om udlæg til boliger – Ny Næstvedvej 5b, 4683 Rønnede 
Ejeren ønsker at udlægge området til boliger. Arealet er på cirka 1,7 ha.  
Fordele 
Området ligger i tilknytning til byzonen og er 
udpeget som fremtidig byvækst i den n nuværende 
kommuneplan. 

Ulemper 
Området skal vejforsynes fra Ny Næstvedvej, der 
er meget trafikeret. Arealet vil derfor først kunne 
udvikles til boligområde, hvis Ny Næstvedvej 
bliver aflastet, f.eks. ved etablering af en 
omfartsvej nord om Rønnede 
 

Indstilling 
At området fastholdes til fremtidig byvækst efter den nye planperiode (12 år frem). 


