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Lov om pLanLægning
Lov om planlægning (LBK nr. 1157 af 01. juli 2020 med senere ændringer) samleralle 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 anvendes 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 oversigt 
over, hvor der fremover skal være boliger, erhverv, grønne områder, veje osv. I kommunepla-
nens 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 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 planlægning samt borgernes indsigt i og 
indflydelse på planlægningen.

I nogle tilfælde skal offentligheden inddrages, før der udarbejdes forslag til kommuneplantil-
læg 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 indholdet af planforslaget.

Klagevejledning 
Byrådets vedtagelse af planforslag til offentlig høring kan ikke påklages til Planklagenævnet. 
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 for-
slag til lokalplan nr. 1000-56, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM). Den nærmere begrundelse fremgår af planforslaget.

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf.  lov om miljøvurde-
ring af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25. 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 Planklagenævnet 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.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 virk-
somhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klage-
portalen.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Faxe Kommune. Hvis kommunen fasthol-
der afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked 
om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den udenom Klageportalen, medmindre 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 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 https://naevneneshus.dk/.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgsmål til prø-
velse 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 1000-56 for et boligområde ved 
Møllevej i Kongsted

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 1000-56 for et Boligområde ved Møllevej i Kongsted er offent-
liggjort den 30.09.2020. Planforslaget er i offentlig høring i perioden den 30.09.2020 
til den 28.10.2020.

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 og forMål

De gamle boldbaner i Kongsted er omfattet af lokalplan 1000-53 fra 2009, 
som præcist fastlægger anvendelsen af de udlagte delområder til åben-lav, 
tæt-lav og fællesareal. 
Faxe Kommune har ad flere omgang forsøgt at sælge arealet. Investorer har 
vist interesse for arealet men har haft forskellige ønsker om at ændre dispo-
neringen af området mv. November 2018 godkendte Plan & Kulturudvalget 
at der udarbejdes en ny  og mere fleksibel lokalplan for området
Foråret 2020 har Center for Plan & Miljø arbejdet på den nye lokalplan for 
arealet. September 2020 har Lundhuset indgået aftale med Faxe Kommu-
ne om køb af arealet under forudsætning af at lokalplan 1000-56 vedtages 
endeligt.

lokalplanoMrådeT

Lokalplan 1000-56 omfatter de tidligere boldbaner ved Møllevej i Kong-
sted. Området er omkranset af Møllevej, Møllevangen, Mølleparken samt 
Jyderupvej og ligger i anden række fra disse veje (se fotoet på lokalplanens 
forside). Området har et samlet areal på 15.975 m², heraf ejer Faxe Kommu-
ne 14.888 m². 

lokalplanens indhold

Lokalplan 1000-56 for et ”Boligområde ved Møllevej i Kongsted” omfat-
ter alene de gamle boldbaner i den sydlige del af Kongsted. Boligområdet 
disponeres omkring to kiler – Søkilen og Legekilen – som skal friholdes for 
byggeri. Området vejbetjenes via den eksisterende vejadgang fra Møllevej.

Disponering og anvendelse
Lokalplanen lægger op til, at området udbygges med 36 tæt-lav boliger og 
én åben-lav bolig i overensstemmelse med de to grundejeres ønsker. Planen 
åbner dog også mulighed for, at hele eller en større del af området kan ud-
bygges med åben-lav boliger.
Overordnet set er lokalplanområdet opdelt i to delområder. Delområde I 
udlægges til boligformål med mulighed for desuden at etablere vej, sti og 
parkering. Delområde II udlægges til rekreative fællesarealer og tekniske 
anlæg, herunder regnvandsbassin. 
Inden for delområde II kan der desuden etableres servicevej til regnvands-
bassinet og vendepladser samt stier til Mølleparken og Møllevangen. Endelig 
kan der anlægges mindre bakker og foretages lignende landskabsbearbejd-
ninger til rekreative formål.

Zoneforhold
Hele området ligger i byzone.

Udstykning
Delområde 1 kan udstykkes som storparceller og/eller som åben-lav, dob-
belthuse og tæt-lav. 

Veje, stier og parkering
Der udlægges stier, veje og parkering i princippet som vist på kortbilag 2. 
Veje inden for lokalplanområdet skal anlægges med en minimum 5,5 meter 
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bred kørebane i asfalt og med et mininimum 1,5 m bredt fortov i begge sider  
(på en mindre srækning dog kun i den ene side). Vejene skal indrettes med 
vendepladser efter vejlovens regler. 
Ved åben-lav bebyggelse skal der etableres minimum 2 p-pladser pr. bolig på 
egen grund.
Ved tæt-lav bebyggelse skal der etableres minimum 1½ p-pladser pr. bolig 
som fælles parkering.
Vej, sti og fællesarealer skal indrettes med vejbelysning i overensstemmelse 
med Faxe Kommunes belysningspolitik.
Endelig fastsætter planen krav om at der skal plantes træer langs boligvejen 
– minimum 18 ved tæt-lav.

Bebyggelsens omfang og arkitektur
Åben-lav boligbebyggelse må etableres i maks. 1½ etage, dvs. én etage med 
udnyttet tagetage. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke må 
overstige 30%. 
Tæt-lav boligbebyggelse må ligelede etableres i maks. 1½ etage Ved tæt-lav 
boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke 
overstige 35% for boliger i ét plan og 40% for boliger i 1½ plan.
Generelt skal boligbebyggelse fremstå med facader i blank, vandskuret tegl-
stensmur eller fremstå pudset, mens mindre facadepartier og bygningsdele 
kan udføres i andre materialer. 
Tage skal udføres i tegl, tagpap eller beton tagsten og med sadeltag, så de 
fremstår med en hældning på min. 25 grader og med en glansværdi på maks. 
30 ‰ og en refleksionsværdi på maks. 2,5 %. Det er tilladt at etablere solfan-
gere og solpaneler på tage og i facaden, såfremt de integreres i bygningens 
arkitektur.

Friarealer
Delområde II udlægges til fælles friarealer. Inden for delområde II kan der 
etableres et regnvandsbassin. 
Regnvandsbassinet skal udformes som et rekreativt element og skal fremstå 
som en integreret del af de grønne arealer. Anlægget kan med fordel etab-
leres som bassiner med forskellige dybder, for at forbedre vilkårene for dyr 
og planter. Den maksimale udledningshastighed fra regnvandsbassinet bør 
være under 1 l/s/ha.
Regnvandsbassiner er tekniske anlæg og det må forventes, at de skal opren-
ses med et vist tidsinterval.
Inden for friarealerne kan der desuden etableres anlæg som understøtter 
områdets anvendelse, eksempelvis legepladser, udendørs fitness eller lignen-
de. 

Terrænforhold
Der fastsættes bestemmelse om, at der i forbindelse med byggemodningen 
kan foretages de nødvendige terrænreguleringer. Efter byggemodning må 
der ikke foretages terrænregulering udover +/- 0,5 m og ikke nærmere nabo-
skel end 1 m.
Der kan inden for delområde II etableres mindre bakker eller foretages 
lignende landskabsbearbejdning til rekreative formål. Bakker og landskabs-
bearbejdning kan integreres i legepladser og give udsigtsmuligheder over 
området. Af hensyn til områdets indpasning i omgivelserne og risikoen for 
indbliksgener må bakker og lignende ikke gives en højde på mere end 1 m 
over naturligt terræn.
Grundejerforening
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Der er fastsat bestemmelse om, at der skal etableres en grundejerforening for 
samtlige ejere af grunde inden for lokalplanområdet. 
Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på de udlagte fællesarealer, 
herunder veje, rabatter, p-pladser, fortove, stier mv. indenfor lokalplanens 
område. Grundejerforeningen skal i forlængelse heraf varetage drift og vedli-
geholdelse af nævnte fællesarealer. 

forhoLd tiL anden pLanLægning
sTaTslig og regional planlægning

Grundvandsinteresser
Området ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Områ-
det er ikke omfattet af et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) og ligger 
ikke inden for nitratfølsomme indvindingsoplande (NFI).
Af ”Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder 
med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vand-
forsyninger uden for disse” (nr. 1697 af 21/12/2016) fremgår det, at kommu-
nen skal friholde OSD og BNBO for virksomhedstyper og anlæg, der medfø-
rer en væsentlig fare for forurening af grundvandet.
Af bekendtgørelsen fremgår det endvidere, at forbuddet ikke gælder arealer, 
der allerede er udlagt i kommuneplanen for disse virksomhedstyper og an-
læg. Det vurderes, at de planlagte boliger ikke vil true grundvandsressourcen 
fordi:
• Området er allerede udlagt til boligformål i lokalplan 1000-53.
• Området skal separatkloakeres og spildevands ledes til Rønnede rens-

ningsanlæg.
• Boligformål udgør ikke en væsentlig fare for forurening af grundvandet.
• Området ikke ligger indenfor BNBO.

koMMuneplan 2013-2025
I kommuneplan 2013 for Faxe Kommune er lokalplanområdet beliggende 
indenfor rammeområde R-B7 ”Møllevej”.
Området er udlagt til Åben lav og tæt lav bebyggelse samt dobbelthuse.
For åben-lav er bebyggelsesprocenten fastsat til max. 30, jævnfør kommune-
planens generelle rammer.
Ifølge bestemmelserne for rammområde R-B7 er bebyggelsesprocenten for 
tæt-lav bebyggelse fastsat til max 40%, ”... når ca. 20 % af banerne friholdes 
for bebyggelse og anvendes som en fælles byfælled for hele bydelen.”
Bebyggelse må opføres i op til 1½ etage – dvs. en etage med udnyttet tag- 
etage.
Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 for 
Faxe Kommune.

eksisTerende lokalplaner

Området er i dag omfattet af lokalplan 1000-53 Nye boldbaner og boliger i 
Kongsted by fra 2009. Planen udlægger de gamle boldbaner til boligformål 
samt udlægger et nyt område ved Møllevangsskolen til nye boldbaner. 
En udfordring med planen er at omhandlende område er delt i tre delområde 
som er udlagt til henholdsvis åben-lav boliger, tæt-lav boliger samt til veje og 
fællesareal. Med den skarpe opdeling og de præcise anvendelses har det vist 
sig vanskeligt for kommunen at afhænde arealet.

Lokalplan 1000-53
Nye boldbaner og boliger i Kongsted by

Vedtaget endeligt den 28. maj 2009
Bekendtgjort den 9. juni 2009

Lokalplan 
1000-53
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Gældende lokalplan 1000-56 fra 2009



Lokalplan 1000-56, Boligområde ved Møllevej i Kongsted
   

8

Offentlig høring fra den 30.09 til 28.10 2020

Med vedtagelsen af lokalplan 1000-56 ophæves samtidig den hidtil gælden-
de lokalplan nr. 1000-53 for de dele af området, som er omfattet af denne 
lokalplan.

Naturbeskyttelsesområder
Nærmeste Natura 2000 områder ligger ca. 4,6 km mod nordvest, og er 
habitatområdet ”Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen”. Omkring 5,2 
km mod nord finder man habitatområdet og fuglebeskyttelsesområdet ”Sø 
Torup Søog Ulse Sø”.
Det vurderes, at planlægning for boligområdet ikke vil påvirke de nævnte 
Natura 2000 områder.
 

Bilav IV-arter
Der er ikke registreret bilag 4 arter (i EF habitatdirektivet) indenfor eller i 
nærheden af planområdet. Det er kommunens vurdering, at området ikke er 
et egnet levested for truede arter, ligesom det vurdes, at der ikke kan ske en 
påvirkning af beskyttede arter direkte eller indirekte.

Trafikforhold

Planområdet vejbetjenes af Møllevej, som er skolevej til Møllevangsskolen. 
Skolen, hallen og fodboldbanerne ligger 200 -300 m fra de kommende boli-
ger.
Møllevej er udlagt i 10 m bredde med en kørebanebredde på ca. 6 m og med 
fortov i begge sider. Ca. 10 m syd for overkørslen er der etableret et pude-
bump som sikrer, at hastigheden er lav ved overkørslen til det nye boligom-
råde.
Vejudlægget i det nye boligområde er ca. 9 m. I lokalplanen fastsættes krav 
om at vejen skal anlægges med en kørebanebredde på min. 5,5 m og med 
min. 1,5 m fortov i den ene side.
Herudover vil det være muligt, at gå til skole og SFO via eksisterende stier 
gennem Møllevangen. 

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

Bygningsopvarmning skal ske som individuel opvarmning efter et af Faxe 
Kommune godkendt varmeprojekt.

vandforsyning

Området forsynes med vand fra Kongsted Vandværk, og ny bebyggelse for-
udsætter tilslutning til nævnte vandværk.

Rød prik = Lokalplanområdet
Lilla markering = Fuglebeskyttelsesområde
Grønne prikker = Habitatområde
Blå skravering = Ramsar område
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regn- og spildevand

Området er planlagt separatkloakeret og derfor skal spildevand og regnvand 
separeres før tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg.
Spildevand fra området ledes til spildevandsledningen i Mølleparken. Regn-
vandskloakken ledes til regnvandsledningen Mølleparken via et bassin, såle-
des at regnvandskloakken ikke overbelastes og vandet forsinkes til vandløb.
Regnvandsbassinet skal udformes som et rekreativt element og skal fremstå 
som en integreret del af de grønne arealer. Anlægget kan med fordel etab-
leres som bassiner med forskellige dybder, for at forbedre vilkårene for dyr 
og planter. Den maksimale udledningshastighed fra regnvandsbassinet bør 
være under 1 l/s/ha.
Regnvandsbassiner er tekniske anlæg og det må forventes, at de skal opren-
ses med et vist tidsinterval.

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

Støj fra veje
Ifølge Miljøstyrelsens “Vejledning om støj fra veje”, skal der ved ny bebyg-
gelse til støjfølsom anvendelse - eksempelvis boliger – afværges gener fra 
biltrafik som støjkilde.
Møllevej er registret som fordelingsvej i Kommuneplan 2013 og kommune-
planen anbefaler en mindste afstand på 50 m til boligers opholdsareal målt 
fra vejmidte. Alle boligparceller i planområdet kan overholde den anbefalede 
mindste afstand. 
Den anbefalede mindste afstand er den samme uanset den fastsatte max. 
hastighed på strækningen. Planområdet ligger i bymæssigbebyggelse hvor 
max hastigheden er 50 km/t. 
Det vurderes, at Miljøstyrelsens vejledende støj krav i forhold til veje kan 
overholdes i det nye boligområde.

jordforurening

Ifølge Region Sjællands kort er der ikke registreret jordforurening indenfor 
planområdet. 
Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateret jordforure-
ning, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages, når dette meddeles. 
Fundet skal anmeldes til Faxe Kommune, jf. Jordforureningslovens § 71.

MuseuMsloven - fund og forTidsMiner

Der er ikke registreret fortidsminder inden for det areal, der omfattes af 
Lokalplan 1000-56. Imidlertid findes der umiddelbart øst for området en bo-
plads fra stenalderen samt flere gravhøje. Der kan derfor være risiko for, at 
jordarbejder inden for lokalplanområdet vil berøre skjulte, jordfaste fortids-
minder, der er omfattet af Museumsloven.
For at afklare eventuelle fortidsminders udstrækning og væsentlighed vil det 
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være nødvendigt at gennemføre en arkæologisk forundersøgelse forud for 
byggemodning og øvrige jordarbejder. Jf. Museumslovens §25 kan Museum 
Sydøstdanmark på anmodning fra bygherren eller den, for hvis regning et 
jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsætning af arbejdet 
fremsende budget og tidsplan for en arkæologisk forundersøgelse.
Forundersøgelsens resultater danner grundlag for en vurdering af, om are-
alet umiddelbart herefter kan frigives til jordarbejder, eller om det vil være 
nødvendigt forinden at foretage en egentlig arkæologisk udgravning.
Iværksættelsen af en arkæologisk forundersøgelse vil således minimere 
risikoen for, at jordarbejderne senere må standses efter bestemmelserne i 
Museumslovens §27 stk. 2.
Museet anbefaler desuden, at bygherre tager kontakt så tidligt, som det er 
muligt, således at eventuelle arkæologiske undersøgelser efter Museumslo-
ven kan afvikles, uden at det vil være til hinder for byggemodningens plan-
mæssige forløb.

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 miljøvurderingsloven er der foretaget en screening af planfor-
slagets indvirkning på miljøet. Screeningen har omfattet lokalplan 1000-56 
for et Boligområde ved Møllevej i Kongsted.
Screeningen har vist, at planen ikke vil betyde en væsentlig miljømæssig 
påvirkning af området, eller det omgivende miljø, fordi:
• Området er allerede udlagt til boligformål i lokalplan 1000-53.
• Området separatkloakeres og spildevands ledes til Rønnede rensnings-

anlæg.
• Boligformål ikke udgør en væsentlig fare for forurening af grundvandet.
• Området ikke ligger indenfor BNBO.
På dette grundlag har Faxe Kommune vurderet, at der ikke er behov for at 
gennemføre en miljøvurdering i forbindelse med lokalplan 1000-56. Afgø-
relsen om ikke at udarbejde miljøvurdering er offentliggjort sammen med 
planforslaget.

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.
Der er ved udarbejdelse af lokalplanen ikke gennemført en egentlig servi-
tutredegørelse. 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 ledninger der er tinglyst. Derfor bør relevante forsynings-
selskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes.
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Aflysning af servitutter
I forbindelse med lokalplan 1000-53 blev der tinglyst en servitut, på matri-
kel 8ap, som skulle sikre stiadgang til Kongsted Brugs mv. fra planområdet. 
Brugsen lukkede i 2012 og ejednommen udnyttes i dag som privat bolig og 
internet butik. Det vurderes derfor, at stiforbindelsen ikke længere er rele-
vant.
Følgende servitut er lyst på matr. nr. 8ap Kongsted By, Kongsted aflyses der-
for i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 1000-56:
• Dokument lyst d. 20.08.2009 nr. 8709-27 om areal reservation til kom-

mende vej- og stiarealer mv. 

nødvendige tiLLadeLser og dispensationer
Tilladelse Til aT ændre dræn

I lokalplanområdet findes der en eksisterende drænledninger. Bygherre skal 
derfor, inden der påbegyndes byggemodning, undersøge drænforholdene 
samt planlægge og projektere, hvordan drænledningerne skal omlægges eller 
nædlægges før udstykning. Ændringer af eksisterende drænledninger kræver 
tilladelse efter vandløbsloven, Faxe Kommune er myndighed på området.
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LokaLpLan bestemmeLser
Lokalplan 1000-56 for Boligområde ved Møllevej i Kongsted

Faxe Kommune
I henhold til lov om planlægning (LBK nr. 1157 af 1. juli 2020 fastsættes herved føl-
gende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§1 Lokalplanens formål
Det er lokalplanen formål, at :

• Udlægge området til boligformål.
• Området vejbetjenes via Møllevej.
• Der udlægges areal til vej, sti, parkering og grønne fællesområder. 

§2 Område og zonestatus
2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1.
2.2  Lokalplanområdet omfatter følgende matrikler: matr. nr. 8ap og 8at 

samt del af vejlitra 7000d alle af Kongsted By, Kongsted.
2.3  Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder, som vist på kortbilag 1
2.4 Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

§3 Anvendelse
3.1 Delområde I udlægges til boligformål, rekreative fællesarealer, tekni-

ske anlæg, parkering og veje. Området må kun bebygges med åben-lav 
og/eller tæt-lav boligbebyggelse.

3.2 Der kan på den enkelte ejendom drives en sådan virksomhed, som al-
mindeligvis kan udføres i beboelsesområde under forudsætning af, at:
• Ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (f.eks. 

ved skiltning og lignende)
• Virksomheden er liberalt erhverv, kontor eller let service og ikke 

medfører gener for omgivelserne
• Virksomheden ikke medfører behov for ekstra parkering 
• Virksomheden ikke medfører gener i form af støj, luftforurening 

eller lugt
• Virksomheden drives af den, der bor på den pågældende ejendom.

3.3 Delområde II udlægges til rekreative fællesarealer og tekniske anlæg. 
Inden for delområde II kan der etableres regnvandsbassin og lignende 
anlæg til regnvandshåndtering.

3.4 Der kan inden for hele lokalplanens område opføres bygninger og 
anlæg, som er nødvendige for områdets tekniske forsyning, herunder 
transformerstationer og andre tekniske funktioner. 

§4 Udstykning
4.1 Lokalplanens område kan udstykkes som én eller flere storparceller. 
4.2 Delområde I kan udstykkes til åben-lav og/eller tæt-lav bebyggelse, jf. 

§ 4.6 - 4.9. Matrikel 8ap kan dog kun udstykkes til åben-lav.
4.3 Ved udstykning til tæt-lav bebyggelse skal der sikres adgang til de en-

kelte havelodder i en bredde af minimum 2 meter, jævnfør princippet 
vist på kortbilag 2. 

4.4 Boliger må ikke opdeles med vandret lejlighedsskel.
4.5 Delområde II må ikke udstykkes til boligformål.
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Åben-lav bebyggelse
4.6 Grunde til åben-lav bebyggelse må ikke udstykkes med en mindre 

størrelse end 700 m².
4.7 Grunde til dobbelthuse må ikke udstykkes med en mindre størrelse 

end 600 m² pr. bolig.
Tæt-lav bebyggelse.
4.8 Udstykning til tæt-lav bebyggelse skal ske efter en samlet bebyggelses-

plan for området. 
4.9 Ingen grund må udstykkes med en mindre grundstørrelse end 250 m² 

inkl. andel i fællesarealet indenfor delområde I og II som i princippet 
vist på kortbilag 2. Fællesarealet fordeles således, at summen af grun-
dareal samt andel i fællesareal bliver den samme for alle boliggrunde.

Tekniske anlæg
4.10 Indenfor lokalplanens område kan der udstykkes til brug for tekniske 

anlæg, herunder regnvandsbassin, tekniske anlæg og bygninger, der 
nødvendige for områdets forsyning.

§5 Vej, sti og parkeringsforhold
5.1 Der udlægges stier, veje og parkeringsarealer i princippet som vist på 

kortbilag 2.
Veje
5.2 Veje skal anlægges i asfalt eller belægningssten. 
5.3 Vejadgang skal etableres fra Møllevej som vist på kortbilag 2. 
5.4 Der skal sikres gode oversigtsforhold ved vejtilslutning efter vejlovens 

regler. I oversigtsarealerne må der ikke etableres beplantning, bebyg-
gelse, skilte mv. som får en større højde end 0,8 meter. 
Ved overkørslen til Møllevej skal der etableres et belægningsskifte i 
brosten/chaussesten frem til kørebanen efter princippet vist på kort-
bilag 2.

5.5 Boligvejen skal anlægges efter princippet og vejprofilerne vist på kort-
bilag 2 og 4.

5.6 Boligveje med fortov i begge sider (vejudlæg A-B) skal udlægges med 
en bredde på minimum 11,5 meter og anlægges med en kørebane-
bredde på minimum 5,5 meter. Fortove skal anlægges i en bredde af 
minimum 1,5 meter og rabatter skal anlægges i en bredde af minimum 
1,5 meter.

5.7 Boligveje med længdeparkering og fortov i begge sider (vejudlæg B-C)  
skal udlægges med en bredde på minimum 13 meter og anlægges med 
en kørebanebredde på minimum 5,5 meter. Parkeringsarealet skal 
anlægges i en bredde af minimum 2,2 meter. Fortove skal anlægges i 
en bredde af minimum 1,5 meter. Rabatter skal anlægges i en bredde 
af minimum 0,8 meter.

5.8 Boligveje med længdeparkering og fortov i den ene side (vejudlæg 
C-D)  skal udlægges med en bredde på minimum 10,5 meter og an-
lægges med en kørebanebredde på minimum 5,5 meter. Parkeringsa-
realet skal anlægges i en bredde af minimum 2,2 meter. Fortovet skal 
anlægges i en bredde af minimum 1,5 meter. Rabatter skal anlægges i 
en bredde af minimum 0,8 meter.

5.9 Af hensyn til renovationsvogne m.v. skal boligveje indrettes med ven-
deplads. Vendepladsen skal udformes efter vejlovens regler.

5.10 Langs boligvejen skal der plantes vejtræer i princippet med en place-
ring og i et antal (minimum 18 stk.), som vist på kortbilag 2. Vejtræer 
plantes i bede med et mål på ca. 2,2 x 2,2 m.
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Parkering
5.11 Parkeringsarealer skal anlægges i asfalt, belægningssten eller græsar-

mering.
5.12 Ved åben-lav bebyggelse og dobbelthuse skal der udlægges minimum 

2 parkeringspladser pr. bolig på egen grund.
5.13 Ved tæt-lav bebyggelse skal der udlægges minimum 1½ parkerings-

plads pr. bolig på egen grund og/eller som fællesparkering.
5.14 P-pladser, der udlægges som længdeparkering, skal indrettes efter 

princippet til venstre samt kortbilag 2 og 4. Pladserne skal udlægges 
parvist 2 og 2, skal hver minimum have et areal på 5,0 x 2,2 m og have 
et manøvreareal på 2,0 x 2,2 m i mellem dem.

5.15 Parkering af uindregistrerede køretøjer samt længerevarende parke-
ring (over 2 måneder) af campingvogne og både er ikke tilladt på de 
enkelte ejendomme.

5.16 Lastbiler, campingvogne og andre uindregistrerede fartøjer som biler 
og både må ikke parkeres eller opbevares på fælles parkeringspladser, 
veje eller på andre fælles ubebyggede arealer.

Fortov og stier
5.17 Fortove langs veje, jf. §§5.6 - 5.8 skal befæstes med belægningssten.
5.18 Stier der fremgår af kortbilag 2 skal anlægges med belægningssten og 

dimensioneres således, at færdsel med brand- og redningskøretøjer er 
muligt.

5.19 Øvrige stier vist på kortbilag 3 kan anlægges som trampestier. 

§6 Tekniske anlæg og belysning
6.1 Alle forsyningsledninger til el, vand, spildevand m.v. inden for lokal-

planområdet skal fremføres under terræn. 
6.2 Ny bebyggelse skal tilsluttes almen vandforsyning, el-net og offentlig 

kloak. 
6.3 Der skal etableres et anlæg til håndtering af regnvand i form af et vådt 

regnvandsbassin med permanent vandspejl til forsinkelse og rensning 
af regnvand. Anlægget skal placeres inden for delområde II i princip-
pet som vist på kortbilag 2. 
• Regnvandsbassinet skal udføres med en variation i brinkernes 

hældning og med en hældning på maksimalt 1:4. Mindst en af 
regnvandsbassinets sider skal udføres med en hældning på maks. 
1:7. Den maksimale udledningshastighed fra bassinet bør være 
under 1 l/s/ha. 

• Regnvandsbassinet er et teknisk anlæg, men skal udformes som 
et rekreativt element og skal fremstå som en integreret del af de 
grønne arealer. Anlæg kan med fordel etableres som bassiner med 
forskel-lige dybder for at forbedre vilkårene for dyr og planter. 

6.4 Vej- og stibelysning skal udføres i overensstemmelse med Faxe Kom-
munes belysningspolitik. Armaturer inden for lokalplanens område 
skal være ens for henholdsvis friarealerne, stier og veje. 

§7 Bebyggelsens omfang og placering
Åben-lav bebyggelse og dobbelthuse
7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30.
7.2 Boliger skal etableres i et plan, med eller uden udnyttet tagetage, og 

med en bygningshøjde på maksimalt 8,5 meter over terræn.
7.3 Facadehøjden må ikke overstige 5 meter over færdigt terræn. Bestem-

melsen om facadehøjde gælder ikke gavltrekanter eller lignende, jf. 
bygningsreglementet. 

Princip for længeparkering. 
Pladserne udlægges parvist 2 
og 2 med fælles manøvreareal.
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7.4 Hvis der ved åben-lav bebyggelse kun etableres en p-plads i garage 
eller carport på ejendommen, skal denne placeres mindst 5 meter fra 
vejskel. (Bestemmelsen skal sikre at der er plads til parkering af end-
nu en bil, hvorimod hvis der opføres to p-pladser i garager eller car-
porte er det bygningsreglementets bestemmelser der er gældende).

Tæt-lav bebyggelse
7.5 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom eller storparcel må 

ikke overstige 35 % for byggeri i én etage og 40% for byggeri i en etage 
med udnyttet tagetage.

7.6 Boliger skal etableres i et plan, med eller uden udnyttet tagetage, og 
med en bygningshøjde på maksimalt 8,5 meter over terræn.

7.7 Facadehøjden må ikke overstige 5 meter over færdigt terræn. Bestem-
melsen om facadehøjde gælder ikke gavltrekanter eller lignende, jf. 
bygningsreglementet. 

7.8 Carporte, cykelskure, miljøstationer, drivhuse og andre mindre sekun-
dære bygninger må opføres på fællesarealet i delområde I. 

§8 Bebyggelsens ydre fremtræden
Åben-lav bebyggelse
8.1 Mindst 50% af en bygnings gavl eller facader skal udføres som enten 

blank eller vandskuret teglstensmur eller fremstå pudset. Mindre 
bygningsdele og facadepartier kan udføres i andre materialer som træ, 
fibercement, eternit, metal eller lignende.

8.2 Tage skal udføres som sadeltage med en taghældning på minimum 25° 
og skal fremstå i tegl, tagpap eller matsorte tagsten.

8.3 Sekundærebygninger kan udføres med anden tagform og i andre ma-
terialer  end beboelsesbygningerne.

Tæt-lav bebyggelse og dobbelthuse
8.4 Mindst 50% af en bygnings gavle eller facader skal udføres som enten 

blank eller vandskuret teglstensmur, pudset, i skærmtegl eller i skifer. 
Mindre bygningsdele og facadepartier kan udføres i andre materialer 
som træ, fibercement, eternit, metal eller lignende. 

8.5 Ved facader over 40 m skal murfladerne brydes, således at den enkelte 
boligenhed træder frem. Adskillelsen kan eksempelvis ske ved et mate-
riale skifte, fremspring/reces i murvæket, et farveskifte i facadestenen 
eller lignende.

8.6 Tage skal udføres som sadeltage med en taghældning på minimum 25° 
og skal fremstå i tegl, tagpap eller matsorte tagsten.

8.7 Sekundære bygninger kan fremstå med et andet farve og materiale-
valg,  

Fællesbestemmelser for åben-lav og tæt-lav 
8.8 Facader og tage må ikke etableres med blanke og reflekterende ma-

terialer. Glansværdien må maksimalt være 30 ‰ og refleksionsværdi 
maksimalt 2,5 %. Bestemmelsen gælder ikke for solceller, solfangere, 
ovenlysvinduer og drivhuse. 

8.9 Der tillades solfangere og solcellepaneler på tage og i facader, hvis de 
fremstår som en integreret del af bygningens arkitektur. 
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§9 Ubebyggede arealer
Hegning
9.1 Hegn mod veje, friarealer og stier skal udføres som levende hegn. For-

haver må gerne fremstå åbne uden levende hegn mod vejskel.
9.2 Hegn mellem naboer må udføres som fast hegn. 
9.3 Levende hegn mod veje, friarealer og stier skal etableres minimum 0,5 

meter inde på egen grund målt i forhold til skel.
Fælles friareal
9.4 Ubebyggede arealer i delområde I (herunder veje, rabatter, stier, 

fortove, fælles parkering, arealer til affaldshåndtering) samt arealer i 
delområde II, udlægges til fælles friareal. Arealet skal vedligeholdes af 
grundejerforeningen, jf. §10, dog skal regnvandsbassinet vedligeholdes 
af Faxe Forsyning.

9.5 Inden for delområde I kan der etableres fælles udhuse, fælles af-
faldsøer i tilknytning til boligrækkerne mv.

9.6 Inden for delområde II skal der plantes træer og buske som minimu-
me i et antal som vist på kortbilag 2. Ligeledes skal der etableres anlæg 
til håndtering af regnvand i form af et vådt regnvandsbassin til for-
sinkelse og rensning af regnvand, jf. §6.3. Regnvandsbassinet må ikke 
etableres nærmere end 5 meter til skel mod beboelsesejendomme og 
lokalplanområdets afgrænsning.

9.7 Der kan inden for de fælles friarealer etableres anlæg, der understøt-
ter arealernes anvendelse, eksempelvis legepladser, udendørs fitness, 
shelters, eller lignende.

Terræn
9.8 I forbindelse med byggemodning af området kan der foretages de 

nødvendige terrænreguleringer i forhold til etablering af veje, parke-
ringspladser, boligbebyggelse og anlæg til regnvandshåndtering. Efter 
byggemodningen af området må der ikke foretages terrænregulering 
på de enkelte grunde nærmere naboskel end 1 meter og på mere end 
+/- 0,5 meter i forhold til terræn.

9.9 Der kan etableres mindre bakker og lignende landskabsbearbejd-
ninger til fælles rekreative formål inden for delområde II. Bakker og 
lignende landskabsbearbejdninger må gives en højde på maksimalt 1 
meter over naturligt terræn og ikke etableres nærmere end 5 m til skel 
mod beboelsesejendomme og lokalplanområdets afgrænsning.

9.10 Der må foruden landskabsbearbejdninger til fælles rekreative formål, 
jf. §9.9, ikke etableres permanente jordoplag inden for lokalplanens 
område.

§10 Grundejerforeninger
Bestemmelser om grundejerforeninger træder i kraft, hvis/når en eller flere 
boliger opføres som ejerboliger. Såfremt alle boliger opføres som lejeboliger 
vil det være grundejer/boligselskabet der står for nedenstående forpligtelser.
10.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige 

grundejere indenfor lokalplanen område.
10.2 Grundejerforeningen skal varetage grundejernes fællesopgaver, som 

drift og vedligeholdelse af de udlagte fællesarealer jævnfør §9.4.
10.3 Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på fællesarealer jævn-

før §9.4.
10.4 Grundejerforeningen skal i øvrigt varetage de opgaver som i medfør af 

lovgivningen henligges til foreningen.
10.5 Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af 

Faxe Kommune.
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10.6 Grundejerforeningen skal oprettes senest når 50% af grundene inden-
for lokalplanområdet er solgt, eller når Faxe Kommune kræver det.

10.7 Grundejerforeningen skal, hvis Faxe Kommune kræver det, optage 
medlemmer fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med en eller 
flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller 
opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.

§11 Forudsætninger for ibrugtagen
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:
11.1 Der er sket tilslutning til det offentlige spildevandssystem.
11.2 Der er sket tilslutning til vand- og elforsyning.
11.3 Der er anlagt veje, stier og parkering som anført under lokalplanens 

§5, herunder plantet træer langs vejen jævnfør §5.10.
11.4 Der er anlagt fælles fri- og opholdsarealer, herunder plantet træer og 

etableret legeområde til tæt-lav boliger, som anført i lokalplanens § 9

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

1000-56 ophæves lokalplan 1000-53 ”Nye boldbaner og boliger i 
Kongsted by”, tinglyst d. 18.06.2009, for det område, der er omfattet 
af lokalplan 1000-56.

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

1000-56 ophæves følgende servitutter inden for lokalplanens område.

 Matr. nr. 8ap Kongsted By, Kongsted.
 Nr.:  8709-27
 Tinglyst: 20.08.2009
 Titel:   Dok om at areal reserveres til kommende vej-  og 
   stiarealer mv.
 Påtaleberettiget: Faxe Kommune 

 Faxe Kommune vil efterfølgende aflyst servitutterne med en påtale i  
 tingbogen.
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§1 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.

§2 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.

§1 Vedtagelsespåtegning
Således vedtaget af Plan & Kulturudvalget forslag til Lokalplan nr. 1000-56 
til offentlig høring.

Plan & Kulturudvalget d. 22.09.2020

René Tuekær     Thomas Knudsen

Formand for Plan & Kulturudvalget  Direktør
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