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

Zoneinddeling
Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhuszoner og landzoner. Egentlig byudvikling 
kan kun finde sted i byzoner. Bebyggelse i områder, der er udlagt til sommerhusom-
råder, må som udgangspunkt kun anvendes i sommerhalvåret og i kortere perioder 
om vinteren. Byrådet har dog mulighed for at gøre visse undtagelser. Landzone kan 
fortrinsvist anvendes til jordbrug, fiskeri og skovbrug. Overførsel af areal fra landzo-
ne til byzone eller sommerhusområder kan kun ske ved lokalplan.

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

Lokalplan
Lokalplanen er den mest detaljerede plan for anvendelsen og udseendet af et givet 
mindre område. En lokalplan kan f.eks. indeholde bestemmelser om bygningers 
anvendelse, deres udformning og placering.  Vedtagne lokalplaner indberettes til 
plandata.dk.
Byrådet har altid ret og undertiden pligt til at udarbejde en lokalplan - og kan i et 
begrænset omfang dispensere fra lokalplaners bestemmelser.
Der skal tilvejebringes lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller 
større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af større bebyggelser. Pligten 
til at udarbejde lokalplaner skal sikre sammenhæng i den kommunale planlægning 
samt borgernes indsigt i og indflydelse på planlægningen.
I nogle tilfælde skal offentligheden inddrages, før der udarbejdes forslag til kommu-
neplantillæg og lokalplan. I disse tilfælde indkaldes idéer og kommentarer til planlæg-
ningen i mindst 2 uger. Et planforslag skal fremlægges i offentlig høring, inden det kan 
vedtages endeligt. I denne periode kan enhver indsende kommentarer eller indsigel-
ser til indholdet af planforslaget.
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Klagevejledning
Byrådets vedtagelse af planforslag til offentlig høring kan ikke påklages til Planklage-
nævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse kan 
retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3
Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvur-
dering af forslag til kommuneplantillæg nr. 30 og lokalplanforslag nr. 500-89, jf. lov 
om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Den 
nærmere begrundelse fremgår af planforslagene.

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf.  lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK 
nr. 973 af 25.06.2020) § 48. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, de 
såkaldte retlige spørgsmål.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenæv-
net senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes 
klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.
Du skal klage via Klageportalen, ved at logge ind med dit NEM-ID på kpo.naevne-
neshus.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Faxe Kommune i Klageportalen. Når 
du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som orga-
nisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret 
med betalingskort i Klageportalen.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Faxe Kommune. Hvis kommu-
nen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klagepor-
talen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den udenom Klageportalen, med-
mindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at 
blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til 
Faxe Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som 
træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget 
på https://naevneneshus.dk/.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgs-
mål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være 
anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

offentLighedsperiode
Forslag til lokalplan 500-89 boligområde på Grøndalsgrunden i Haslev og forslag 
til kommuneplantillæg nr. 30 er offentliggjort den 14.09.2020. Planforslagene er i 
offentlig høring i perioden den 14.09.2020 til den 09.11.2020.

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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indLedning
Dette dokument indeholder forslag til lokalplan 500-89 Boligområde på Grøndals-
grunden 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 delområdernes 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.
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redegøreLse
baggRund 
Lokalplan 500-89 er udarbejdet efter ønske fra Faxe Kommune. Faxe Kom-
mune ejer grunden, og påtænker at sælge den med mulighed for, at området 
kan udbygges med etageboliger eller tæt-lav boligbebyggelse samt et stort 
offentligt tilgængeligt grønt område.

foRMål

Lokalplanens formål er at muliggøre etablering af en tæt-lav og/eller eta-
geboligbebyggelse i op til 3 etager opført som etageboliger, rækkehuse, 
kædehuse eller  byvillaer med tilhørende fællesanlæg og et område til grønt 
fælles friareal. Boligbebyggelsen skal etableres i klynger, hver klynge skal 
orienteres omkring et fælles opholdstorv. Klyngerne forbindes af stræder. 
Der skal etableres et grønt område øst for bebyggelsen, og der skal etableres 
stiforbindelser med forbindelse til Bregentvedvej og Grøndalsvej. Bebyggel-
sen skal forholde sig til de arkitektoniske og byrumsmæssige kvaliteter i den 
omgivende bebyggelse.

lokalplanoMRådeT

Lokalplanområdet omfatter Bregentvedvej 30 i Haslev, hvor den tidligere 
Grøndals Skole lå (se luftfoto nedenfor). Matrikel 21d Haslev by, Haslev har 
et areal på ca. 22.740 m².

Lokalplanområdet

G
rø

nd
als

ve
j

Bregentvedvej

Demenslandsby
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Området ligger centralt i Haslev med en god adgang til byens servicefaci-
liteter. Grunden er omgivet af klassiske Haslev villaer i 1½ og to plan, det 
tidligere Haslev Sygehus, Grøndalscenteret og Grøndalshusene med demens-
boliger, også kalde ”demenslandsbyen”. 
Den omgivende bebyggelse har mange arkitektoniske og byrumsmæssige 
kvaliteter og forholder sig tydeligt til gaderummet, hvilket er med til at skabe 
en særlig bymæssig stemning i kvarteret. Det skal kommende nybyggerier på 
Grøndalsgrunden forholde sig til i en nyfortolkning.

eksisTeRende foRhold

Kulturmiljøet i Haslev og i lokalplanområdet
Haslev er en stationsby med karakteristiske byhuse i 1½ - 2 etager i bolig-
gaderne og handelsgader med købstadskarakter og en bebyggelse i op til 3 
etager. Når man færdes i midtbyen og løfter blikket mod husene, oplever 
man bygningernes detaljer og særlige karakter. 
Haslev midtby og den nordlige del af lokalplanområdet er udpeget som 
kulturmiljø. I Kommuneplan 2013 fremgår det, at bevaringsværdier, kultur-
historisk væsentlige enkeltelementer og sammenhængende kulturmiljøer 
skal inddrages som aktiver i byens planlægning, og der skal vises hensyn til 
områdets særlige oplevelses- og fortælleværdi. Haslev blev i 2020 udpeget 
som danmarks smukkeste stationsby.
Lokalplanområdet ligger i den sydøstlige del af det udpegede kulturmiljø ved 
Bregentved-/Moltkesvej, som er den gamle landevej mellem Bregentved og 
Ringsted. Bregentved Gods, der er Danmarks største gods ligger 4 km øst for 
Haslev. Godset har været en vigtig udstykker, og langs med Bregentvedvej 
er der derfor blevet kraftigt udbygget i perioden fra 1890 – 1920. Vejen er 
fortsat en af de vigtigste indfaldsveje til byen, og er på begge sider flankeret 
af karakteristiske byhuse hovedsagligt i historicistisk stil.

Bregentvedvej set fra vest

Karakteristiske byhuse på Bregentvedvej

Tilføjelse
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Grøndalsvej set fra syd med 
vandtårnet, den store kastanje 
og beplantningen omkring 
parkeringspladsen

Beplantning ved terrænspring 
mellem den nordlige og sydli-
ge del af  området

Adgang ved terrænspring midt 
i området

Nord for Grøndalsgrunden ligger kvarterets vartegn, det gamle vandtårn fra 
1908, et landemærke man kan se på lang afstand.

Nuværende forhold i lokalplanområdet
Den tidligere skolegrund bruges til midlertidige anvendelser, indtil arealets 
permanente anvendelse bliver fastlagt gennem udarbejdelse af lokalplan.
Mod Grøndalsvej ligger en større parkeringsplads, som afgrænses mod øst og 
vest af trærækker, som skal bevares. På hjørnet af Grøndalsvej og Bregent-
vedvej står der en stor karaktergivende kastanje, som ligeledes skal bevares. 
Mellem den nordlige og den sydlige del af området er der et terrænspring på 
4,5 meter og en ret kraftig beplantning, som dels har rumdannede karakter, 
og dels indeholder bevaringsværdige træer.

lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at etablere en boligbebyggelse bestående af 
klynger med huse i op til 3 etager. Hver klynge er grupperet omkring et lille 
torv og klyngerne er indbyrdes forbundet af et stræde. Husene kan forbindes 
af altangang for at skabe adgang via elevator. I områdets østlige del er der 
udlagt et område til grønt fælles friareal. Centralt i området kan der  etable-
res et fælleshus til det nye boligområde. Lokalplanen fastsætter endvidere, at 
der skal etableres et fælles grønt område og en stiforbindelse fra Bregentved-
vej gennem området til Grøndalsvej. Parkering etableres som fælles parke-
ring i kanten af området. 
I delområde 1 (16.980 m²) til boligbebyggelse, må bebyggelsesprocenten 
maksimalt være 60%. I delområde 2 (5.830 m²), som er udlagt til fælles 
grønt område kan der alene opføres mindre bygninger til leg og opbevaring 
af haveredskaber og lignende. 

SITUATIONSPLAN
1:1000
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Eksempel på en mulig bebyggelsesplan 
med 36 huse etableret i 3 klynger og 
et grønt fælles friareal. Hver hus kan 
have op til 3 boliger, hvis de opføres i 3 
etager.

Bebyggelsesplan udarbejdet i samarbejde 
med: Juul & Frost arkitekter

Tilføjelse
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Bebyggelsens grundbygningstype er omkring 75-85 m² i grundplan, som kan 
bygges sammen f.eks. tre og tre i klynger, som vist ovenfor.

Boligerne skal opføres i op til 3 etager med sadeltag, som er en typisk grund-
form i Haslev. Vinduerne gives et moderne udtryk og kan placeres asymme-
trisk i facaden for at skabe en facademæssig variation. Facaderne skal beklæ-
des med rød, gul eller sort tegl, sort, rød eller hvid puds, sort eller rødmalet 
træ, eller plade – pulverlakeret metalplade eller fibercementplader – ligele-
des i rød eller sort. Tage skal beklædes med tegl, farvebehandlede stålplader 
eller tagpap. Tage må ikke være hvide. Vinduer og døre skal udføres i træ 
eller træ/alu i hvid, sort eller metal.

Klyngerne skal udformes, så der skabes tryghed og fællesskaber.  Op-
holdstorv i klyngerne og stræderne, der binder klyngerne sammen, skal 
udformes og indrettes på de bløde trafikanters præmisser med mulighed 
for ophold foran de enkelte boliger og på de fælles opholdsarealer, som skal 
skabes i klyngerne. Kørende trafik på stræderne er mulig i forbindelsen med 
ærinder som afsætning, indkøb, flytning, redningskørsel, renovation mv., 
men ikke som gennemkørsel.

Hoveddørene til boligerne skal placeres mod klyngernes opholdstorv, eller 
alternativt mod stræderne. Boligernes private udeareal vender væk fra stræ-
det og ud mod det grønne parkrum. Afgrænsning mellem de private udeare-
aler og fællesområderne kan ske i form af hække eller anden form for grøn 
afgrænsning.
Der kan etableres et fælleshus for bebyggelsen. Fælleshuset skal placeres 

Eksempel på facader og materialer på de nye boliger og på ophold i strædet

Eksempel på boliger i klynger af  3 bygninger.
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centralt i området med adgang til områdets stræder og/eller stier og til Grøn-
dalsvej.
I områdets østlige del etableres et fælles grønt område, som udformes som 
et aktivitetslandskab med opholdsmuligheder for forskellige aldersgrupper. 
Områdets beplantning skal indeholde en variation mellem græsarealer og 
træplantninger, som giver området karakter og skaber rum til ophold, leg og 
sport. Højt græs kan danne skel mod boligerne. Gennem det grønne område 
etableres en sti, som skaber forbindelse mellem Bregentvedvej og Grøn-
dalsvej. 
Regnvand skal ledes som overfladevand fra tage og belagte arealer i klyn-
gerne gennem strædet og ud i parken, hvor det nedsives eller ledes til en 
boldbane eller lignende, som kan fungere som forsinkelsesbassin ved store 
regnhændelser.
Der skal etableres ”affaldsøer” i tilknytning til klyngerne. Der skal være let 
adgang for renovationskøretøjer til disse ”affaldsøer”.
Torve, stræder og stier i det grønne fællesområde skal belyses med pullert-
belysning. Torvearealer og stræder i bebyggelsen kan desuden belyses med 
wire-hængte lysarmaturer eller anden form for samlende belysning. 

boRgeRinddRagelse

Faxe Kommune påbegyndte planlægningen for området i 2017, hvor der blev 
indkaldt idéer til, hvordan Grøndalsgrunden kunne anvendes midlertidigt. 
Det skete gennem en film på Faxe Kommunes Facebook side og en hus-
standsomdelt flyer til områdets naboer. Der kom mange gode forslag til om-
rådets anvendelse - både midlertidigt og permanent, som blev drøftet med 
henblik på beslutning om den videre proces. En af resultaterne af debatten 
blev en vision for udviklingen af Grøndalsgrunden, som Erhvervs- og Kultu-
rudvalget drøftede i maj 2017.

I slutningen af 2018 blev det besluttet at gennemføre en arkitektkonkurren-
ce, som mundede ud i en helhedsplan for Grøndalsgrunden. 
Der er gennemført en såkaldt Idéfase, hvor borgerne kunne fremkomme med 
idéer og forslag til områdets fremtid. I høringsperioden blev det vindende 
forslag fra arkitektkonkurrencen drøftet på et borgermøde den 6. maj 2019. 
På mødet blev det drøftet, hvilke elementer, der fungerer i forslaget, og som 
bør tages med videre i projekt og lokalplan, og hvilke der ikke fungerer, og 

Eksempel på fælles grønt område
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som bør tages ud af projektet. Borgerne havde også mulighed for at komme 
med andre forslag og idéer til områdets udvikling. Herefter er helhedsplanen 
for området blevet bearbejdet og danner nu grundlag for lokalplanen.
Lokalplanen udsendes i offentlig høring i 8 uger. I forbindelse med denne 
høring afholdes et borgermøde. I høringsperioden kom der en bemækrning 
ind, et fra Museum Sydøstdanmark med forslag til tilføjelse af tekst. Der kom 
ingen bemærkninger ind fra borgere. Istedet for et borgermøde, blev der 
afholdt et møde med fire interesserede borgere. 

forhoLd tiL anden pLanLægning
sTaTslig og Regional planlægning

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med statslig og regional plan-
lægning.

Grundvandsinteresser
Lokalplanområdet ligger inden for området med særlige drikkevandsinteres-
ser (OSD). Området ligger ikke inden for nitratfølsomme indvindingsoplan-
de (NFI) og er ikke omfattet af et Boringsnært Beskyttelsesområde (BNBO).
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 kom-
munen skal friholde OSD for virksomhedstyper og anlæg, der medfører en 
væsentlig fare for forurening af grundvandet. Af bekendtgørelsen fremgår 
det endvidere, at forbuddet ikke gælder arealer, der allerede er udlagt i kom-
muneplanen for disse virksomhedstyper og anlæg.
Faxe Kommune vurderer, at de planlagte boliger ikke vil true grundvandsres-
sourcen fordi:
• 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 under Haslev er artesisk.

• Boligformål udgør ikke en væsentlig fare for forurening af grundvandet.
• Området ligger ikke inden for NFI og BNBO.

koMMuneplan 2013-2025
I Kommuneplan 2013 for Faxe Kommune er lokalplanområdet beliggende 
inden for rammeområde H-O3, der udlægger området til offentlige formål 
så som uddannelses-, sociale- og sundhedsinstitutioner, kirke og kirkegård 
samt idrætsanlæg og –haller og rekreative grønne områder. 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelser med kommuneplanens rammebe-
stemmelser vedrørende områdets anvendelse. Derfor udarbejdes der samti-
dig med lokalplanen forslag til kommuneplantillæg nr. 30. Kommuneplan-
tillægget ændrer områdets anvendelse fra offentlige formål til boligformål og 
fastsætter den maksimale bygningshøjde til 12 meter, bebyggelsesprocent til 
60 % og det maksimale etageantal til 3 etager, med mulighed for at udnytte 
tagetagen

eksisTeRende lokalplaneR

Området er omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 1, som udlægger området til 
offentlige formål. Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves samtidig den 
hidtil gældende byplanvedtægt nr. 1 for de dele af området, som er omfattet 
af denne lokalplan.

Rettelse
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kysTnæRhedszone

Lokalplanområdet ligger uden for kystnærhedszonen.

diveRse udpegningeR

Vejbyggelinje
Langs Bregentvedvej er der fastsat en vejbyggelinje på 8 meter fra vejmidte. 

naTuRbeskyTTelsesoMRådeR og bilag iv aRTeR

Det nærmeste Natura 2000-fuglebeskyttelsesområde nr. 161 Søer ved 
Bregentved og Gisselfeld øst for Haslev by, ligger med en afstand på 1,5 km 
fra planområdet.  Det nærmeste EU-habitatområde (H 142) ligger indenfor 
ovennævnte fuglebeskyttelsesområde i en afstand af ca. 2,5 km fra planom-
rådet. 
Der er ikke registreret bilag IV-arter eller § 3 beskyttet natur indenfor plan-
området. Planområdet består dels af befæstede arealer, herunder parkerings-
plads, dels af en fodboldbane og dels af en rumdannende beplantning der 
skærer tværs gennem området. Beplantningen består af enkelte store træer, 
klippet hæk og en del selvsået krat. 

Natura 2000 område nr. 161, ”Søer ved 
Bregentved og Gisselfeld” (pink).
EU habitatområde markeret med prikker.
Lokalplanområde markeret med rødt.

Faxe Kommune vurderer, at da planområdet er beliggende omgivet af bymæ-
sig bebyggelse i den eksisterende by, vil realisering af planernes muligheder 
for boligudbygning ikke have væsentlig indvirkning på internationale natur-
beskyttelsesområder eller bilag IV-arter.

TRafikfoRhold

Veje, stier og parkering skal udlægges efter princippet vist på kortbilag 2. 
Vejadgang skal etableres fra Grøndalsvej. Der etableres tre vejadgange i prin-
cippet vist på kortbilag 2. I den nordlige del af grunden skal vejforbindelse 
ske via den eksisterende offentlige parkeringsplads. 
Der skal udlægges areal til 1,5 p-pladser og anlægges 1 p-plads pr. bolig.  Par-
kering skal etableres på fælles p-pladser. Den eksisterende p-plads indgår i 
beregning af områdets parkeringspladser. Klyngerne forbindes af indre stræ-
der, der skal fungere som lege og opholdsgader. Der kan etableres to afsæt-
ningspladser i hver boligklynge og op til 4 p-pladser ved fælleshuset. Der kan 
ske standsning internt i klyngerne i forbindelse med afsætning/afhentning, 
flytninger, brand og redning. Al anden parkering sker på de fælles p-pladser i 
området periferi.
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I tilknytning til boligklyngerne skal der etableres cykelparkering. Den kan 
etableres som fælles cykelparkering, der kan være overdækket. 

offenTlig seRvice

Området indgår i skoledistrikt Vest. Der er 1,3 km i fugleflugtslinje til Vibe-
engskolen, Bregentvedvej er forsynet med buslinjer til Haslev station. Des-
uden ligger Haslev privatskole i en afstand af 500 m fra lokalplanområdet.

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 el-leverandør. El-leverandørselskabet er det 
selskab, der sælger el til slutbrugerne.

vaRMefoRsyning

Der er fjernvarme i området. Opvarmning må ikke ske ved etablering af olie-
fyr. Der er ikke tilslutningspligt* til kollektiv varmeforsyning i området.
Supplerende opvarmning skal opfylde kravene for dispensation til fritagelse 
for tilslutning til kollektiv varmeforsyning jf. bekendtgørelse om tilslutning 
mv. til kollektiv varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 904 af 24. juni 2016 § 15, 
stk. 2. En ændring af varmekilde fra fjernvarme til f.eks. individuel opvarm-
ning kræver et af Faxe Kommune godkendt varmeprojekt.

vandfoRsyning

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

Regn- og spildevand

Området er tilsluttet fælleskloak. Ifølge Spildevandsplan 2016-2021 er der 
ikke aktuelle planer om separatkloakering i området.
Det er dog sandsynligt at området skal separatkloakeres inden for de først-
kommende spildevandsperioder, og skal forberedes på separatkloakering.

Af ressourcemæssige hensyn er det ønskværdigt at nedsive regnvand. Mil-
jømyndigheden kan, på nærmere givne vilkår, give tilladelse til nedsivning 
af regnvand fra tage og overfladevand fra befæstede arealer. Tilladelsen kan 
som hovedregel kun gives, hvis nedsivning kan ske uden risiko for grund-
vandet, hvis det er geoteknisk muligt og hvis det kan ske uden ulempe for 
naboer.
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres et regnvandsbassin/
forsinkelsesbassin i delområde 2. Regnvandsbassinet skal udformes som et 
rekreativt element og skal fremstå som en integreret del af de grønne fælles 
områder. Anlægget kan med fordel etableres som bassiner med forskellige 
dybder, for at forbedre vilkårene for dyr og planter. Den maksimale udled-
ningshastighed fra regnvandsbassinet bør være under 1 l/s/ha. regnvands-
bassiner er tekniske anlæg og det må forventes, at de skal oprenses med et 
vist interval.

*) Jf. Planlovens § 19, stk. 4 
skal byrådet dispensere fra en 
lokalplans bestemmelser om 
til slutning til et kollektivt var-
meforsyningsanlæg som be-
tingelse for ibrugtagning af  ny 
bebyggelse, når bebyggelsen 
opføres som lavenergibebyg-
gelse. Ved lavenergibebyggelse 
forstås bebyggelse, som på 
tidspunktet for ansøgningen 
om byggetilladelsen opfylder 
de energirammer for ener-
gibygninger, der er fastsat i 
bygningsreglementet.
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affald og genbRug

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

miLjøforhoLd
sTøj fRa veje

Der er udlagt en støjzone på 50 m fra Bregentvedvej. 
I boligområder må støjniveauet fra veje ikke overskride Lden 58 dB. Over-
holdelse af støjgrænsen indendørs sikres via byggeriets udformning og mate-
rialevalg. Placering af bebyggelsen langs med Bregentvedvej skal medvirke til 
at skærme de primære udendørs opholdsarealer mod støj.

joRdfoRuRening

Hele lokalplanområdet er beliggende i byzone og er områdeklassificeret som 
lettere forurenet. Region Sjælland har derudover oplysninger om kortlagt 
forurenet jord på vidensniveau 2 inden for lokalplanområdet (rød markering 
på kortet. 
Bygge- og anlægsarbejder på kortlagte arealer, samt ændring af arealanven-
delsen til følsom anvendelse, kræver en tilladelse efter jordforureningslovens 
§ 8.
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.
Flytning af jord fra kortlagte arealer samt arealer omfattet af områdeklas-
sificeringen, skal anmeldes til Faxe Kommune. Der skal udtages analyser i 
henhold til jordflytningsbekendtgørelsen.

MuseuMsloven - fund og foRTidsMindeR

Der er ikke registreret fund og fortidsminder i lokalplanområdet. Der kan 
dog sagtens fremkomme fund inden for lokalplanområdet, f.eks. i forbindel-
se med byggemodning. Jf. Museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for 
hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsæt-
ning af arbejdet anmode Museum Sydøstdanmark om en udtalelse. 
Udtalelsen vil indeholde en vurdering af, om det kan anbefales, at foretage 
en arkæologisk forundersøgelse. En forundersøgelse har til hensigt, at belyse 
omfanget af væsentlige fortidsminder på arealet, således at en fordyrende 
standsning af anlægsarbejdet kan undgås. Museum Sydøstdanmark kan kon-
taktes på faxe@museerne.dk.
Hvis der i forbindelse med grave- og anlægsarbejdet konstateres fund af for-
tidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og 
fundet skal anmeldes til Museum Sydøstdanmark, jf. museumslovens §27.

MiljøvuRdeRing

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(LBK nr. 973 af 25. juni 2020) har til formål at sikre et højt miljøbeskyttel-
sesniveau og at bidrage til integration af miljøhensyn under udarbejdelse 
af planer og programmer og ved tilladelse til projekter med henblik på at 
fremme en bæredygtig udvikling.
I henhold til denne lov er der foretaget en screening af lokalplanens indvirk-
ning på miljøet.

Dato:  18-08-2020 Mål:  1:1000 Initialer:  rwela

Kort over kendt jordforurening. (Blå V1 
og Rød V2)

Tilføjelse
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I følge lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-
jekter § 8, stk. 1, nr. 2 og 3 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der 
tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en 
væsentlig indvirkning på miljøet. 

Lokalplanforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en 
væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af 
krav om miljøvurdering af planer, da:

• Der planlægges for et mindre område på lokalt plan og der er tale 
om mindre ændringer i forhold til gældende planlægning.  Der 
inddrages ikke nye arealer i planlægningen.

• Området er beliggende i den eksisterende by og der derfor ingen 
naturmæssige interesser er i området.

• Realisering af planen ikke påvirker den økologiske funktionalitet 
eller spredningskorridor for truede dyr og planter.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport 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.
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.

Det er ved udarbejdelse af lokalplanen gennemført en servitutundersøgelse.
Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 21d Haslev by, Haslev:

Dokument lyst dato - løbenummer: 23.10.1896 - nr. 907283-26
Titel: Dok om hegn, hegnsmur mv.
Påtaleberettiget: Faxe Kommune
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst dato - løbenummer: 11.01.1901 - nr. 907284-26
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.
Påtaleberettiget: Faxe Kommune
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst dato - løbenummer: 14.11.1913 - nr. 907285-26
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.
Påtaleberettiget: Faxe Kommune
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst dato - løbenummer: 05.02.1934 - nr. 907286-26
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Titel: Dokument om byggelinjer mv.
Beskrivelse: Byggelinje på Bråbyvej og Freerslevvej på 9,5 meter fra vejmid-
te. Påtaleberettiget: Faxe Kommune
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.
Dokument lyst dato - løbenummer: 07.02.1936 - nr. 907287-26
Titel: Dokument om byggelinjer mv.
Påtaleberettiget: Faxe Kommune
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst dato - løbenummer: 10.07.1962 - nr. 2342-26
Titel: Dokument om fjernvarme/anlæg mv., om resp. se akt.
Beskrivelse: Om levering af fjernvarme til Grøndalsskolen
Påtaleberettiget: Faxe Kommune
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst dato - løbenummer: 13.03.1964 - nr. 1170-26
Titel: Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv.
Beskrivelse: Deklaration om kloakledninger på daværende 21l og 21s, nu 
21d. Der må ikke uden tilladelse bygges eller plantes træer el. lign. med dybe 
rødder indenfor et bælte på 3 m fra ledningens midte.
Påtaleberettiget: Faxe Kommune
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst dato - løbenummer: 07.03.1967 - nr. 951-26
Titel: Dokument om oversigt mv.
Beskrivelse: Skrå hjørneafskæring (20 m fra hjørnet) med højdebegrænsning 
på maksimalt 1 meter på daværende matr. nr. 21s nu 21d. Hjørnet af Grøn-
dalsvej og Bregentvedvej.
Påtaleberettiget: Faxe Kommune
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst dato - løbenummer: 15.12.1969 - nr. 6251-26
Titel: Byplanvedtægt
Beskrivelse: Partiel byplanvedtægt nr. 1 for 5 områder i Haslev by.
Påtaleberettiget: Faxe Kommune
I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen vil Byplanvedtægt 
nr. 1 blive ophævet for så vidt angår lokalplanens område og servitutten 
aflyst.

Dokument lyst dato - løbenummer: 25.10.2011 - nr. 1003043039
Titel: DEKLARATION I forbindelse med nedlægning af fjernvarmedistributi-
onsledninger over ejendommene matr. nr. 21cc og matr. nr. 21d
Beskrivelse: Servitutarealet for fjernvarmedistributionsledning langs Grøn-
dalsvej må ikke bebygges. Haslev Fjernvarme har færdselsret på ejendom-
men.
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Påtaleberettiget: Haslev Fjernvarme IMBA
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

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

joRdfoRuRening

Bygge- og anlægsarbejder på kortlagte arealer kræver en tilladelse efter 
jordforureningslovens §8. Faxe Kommune udsteder denne tilladelse. Forud 
herfor sender Faxe Kommune et udkast til §8-tilladelse til høring hos Region 
Sjælland. Projektet skal sikre, at der ikke er risiko i forbindelse med anven-
delse af området til boliger og at projektet spreder forureningen. Projektet 
må ikke forhindre en senere oprensning, så der kan være en sandsynlighed 
for, at der skal ske en oprensning af arealet, helt eller delvist.

ekspRopRiaTion Til viRkeliggøRelse af en lokalplan

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af §47, stk. 1 i planloven ekspropriere 
fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, 
når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af 
en lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelse af almene samfundsinte-
resser.
Ekspropriation er tvungen afståelse af ejendom og kan efter Grundlovens 
§ 73 kun ske ifølge lov, hvor almenvællet kræver det og mod fuldstændig 
erstatning.
Efter praksis gælder desuden en række betingelser, som skal være opfyldt 
ved en ekspropriation. Ekspropriationen skal således være lovlig, nødvendig 
og tidsmæssigt aktuel for realiseringen af eksporpriationsformålet. Herud-
over skal ekspropriationen være rimelig i den konkrete situation.
En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation herfor 
kan blandt andet findes i Erhvervsstyrelsens vejledning om reglerne for eks-
propriation efter planloven.

Da Faxe Kommune ejer arealet og ønsker at sælge det til realisering af denne 
lokalplan, forventes det ikke at ekspropriation kommer på tale.

LokaLpLanens gennemføreLse
Der er ingen handlepligt i forhold til en vedtaget lokalplan, og det kan derfor 
ikke slås fast, hvornår lokalplanens muligheder bliver realiseret. 
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Illustrationsplan der viser, hvordan et muligt kommende byggeri kan udformes
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LokaLpLan bestemmeLser
Lokalplan 500-89 Boligområde på Grøndalsgrunden i Haslev.

Faxe Kommune
I henhold til lov om planlægning (LBK nr. 1157 af 1. juli 2020 (med senere ændrin-
ger) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§1 Lokalplanens formål
Det er lokalplanens formål, at:
• udlægge området til boligområde og grønt rekreativt fællesareal.
• muliggøre etablering af etage- og/eller tæt-lev boligbebyggelse i 2 og 3 

etager.  
Der kan opføres rækkehuse, kædehuse, byvillaer og etagehuse.

• boligbebyggelsen skal etableres i klynger grupperet omkring fælles 
opholdstorve, klyngerne og de interne opholdstorve skal forbindes af 
stræder.

• sikre stiforbindelse gennem området fra Bregentvedvej til Grøndalsvej.
• bebyggelsen skal forholde sig til de arkitektoniske og byrumsmæssige 

kvaliteter i den omgivende bebyggelse.

§2 Område og zonestatus
2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1.
2.2  Lokalplanområdet omfatter følgende matrikler: matr. nr. 21d Haslev 

by, Haslev, samt alle matrikler som efter lokalplanens offentlige be-
kendtgørelse udstykkes herfra.

2.3  Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder, som vist på kortbilag 1.
2.4 Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

§3 Anvendelse
3.1 Delområde 1 (16.980 m²) skal anvendes til boligformål, i form af 

etageboligbebyggelse og/eller tæt lav boligbebyggelse i 2 og 3 etager, 
herunder rækkehuse, kædehuse, byvillaer og etagehuse med tilhøren-
de fællesanlæg i form af fælleshus og fællesarealer i form af vej, sti, 
parkering og friarealer. 

3.2 Delområde 2 (5.830 m²) skal anvendes til grønt rekreativt fællesareal.
3.3 Byrådet kan tillade, at der på den enkelte ejendom kan drives en sådan 

virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under 
forudsætning af:
•  at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres 

(f.eks. ved skiltning og lignende.),
•  at virksomheden er liberalt erhverv eller kontor og ikke medfører 

gener for omgivelserne,
•  at virksomheden ikke medfører behov for ekstra parkering ud over 

det i § 5.8 nævnte,
•  at virksomheden ikke medfører gener i form af støj, luftforurening 

eller lugt,
•  at virksomheden drives af den, der bor på den pågældende ejen-

dom.
3.4 Der kan opføres bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets 

tekniske forsyning, herunder transformerstationer og andre tekniske 
funktioner.

Tilføjelse

Tilføjelse
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§4 Udstykning
4.1  Lokalplanområdet kan udstykkes som én eller flere storparceller.
4.2 Inden for lokalplanens område må der udover §4.1 kun udstykkes 

boliger med en grundstørrelse til tæt-lav boliger på minimum 250 m² 
inklusiv andel i fællesarealet i det enkelte delområde. 
• Fællesarealet fordeles således, at summen af grundareal samt andel 

i fællesareal bliver den samme for alle boliggrunde inden for lokal-
planområdet.

4.3 Fællesarealet består af fælles opholdsarealer inklusiv arealer til af-
faldshåndtering, vej-, stræde-, torve, sti-, fortovs- og parkeringsarealer 
i forening.

4.4 Fællesarealer, parkeringsarealer og veje kan udstykkes selvstændigt.
Fællesarealet, jf. pkt. 4.3, skal vedligeholdes af grundejerforeningen, jf. 
§12.

4.5 Inden for lokalplanens område kan der udstykkes til brug for tekniske 
anlæg, herunder anlæg og bygninger der er nødvendige for områdets 
forsyning. 
Bygninger til tekniske anlæg udstykkes som sokkelgrunde dvs. byg-
ningens  + 1 meter herom.

§5 Vej, sti og parkeringsforhold
5.1 Der skal udlægges veje, stræder, stier og parkeringsarealer som i prin-

cippet vist på kortbilag 2.
5.2 Gennem det fælles grønne område skal der anlægges en sti fra a-b som 

skaber forbindelse mellem Bregentvedvej og Grøndalsvej med en prin-
cipiel føring som vist på kortbilag 2. Stien udformes, så den er egnet 
for gående og cyklende.

5.3 Veje, stræder, stier, torve og parkeringsarealer må alene anlægges i 
asfalt evt. kombineret med brosten eller i belægningssten. Parkerings-
arealer og stier må tillige anlægges med græsarmering eller anden fast 
permeabel belægning. Sekundære stier og stier gennem grønne fælles-
arealer må tillige anlægges med en fast grusbelægning. 

5.4 Vejadgang til lokalplanområdet må alene ske fra Grøndalsvej via de på 
kortbilag 2 viste op til 3 overkørsler.

5.5 For at sikre gode oversigtsforhold ved vejtilslutningen udlægges over-
sigtsarealer, inden for hvilke der ikke må etableres beplantning, be-
byggelse, skilte mv. som får en større højde end 0,8 meter over terræn.

5.6 De interne vej/parkeringsarealer skal udlægges og anlægges med en 
kørebanebredde på minimum 7 meter.

5.7 Stræder, hvor der skal være kørende adgang, skal anlægges i minimum 
5 meters bredde. Stræderne kan ensrettes og skal forbindes med de 
fælles parkeringsarealer som i princippet vist på kortbilag 2 og herfra 
med Grøndalsvej. Af hensyn til renovationsvogne mv. skal stræderne 
indrettes med mulighed for gennemkørsel, så de ikke skal vende inde i 
området.

5.8 Stier internt i bebyggelsen og gennem det fælles grønne område skal 
udlægges i minimum 3 meters bredde.

5.9 Mellem Grøndalsvej og fælleshuset kan der anlægges en sti med mulig-
hed for ærindekørsel i forbindelse med arrangementer. Stien udlægges 
i 6 meters bredde, som i princippet vist på kortbilag 2.

5.10 Der udlægges areal til to fælles parkeringsområder, i princippet som 
vist på kortbilag 2. Overkørsler skal have en bredde på 6 m. Som 
reserve til en fremtidig mulig udvidelse af parkeringsområderne 
udlægges to grønne områder, som kan konverteres til parkering, hvis 
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kommunalbestyrelsen byrådet måtte kræve dette. Derudover kan der 
etableres to afsætningspladser i hver klynge og op til 4 p-pladser ved 
fælleshuset.

5.11 Der skal udlægges areal til minimum 1,5 parkeringspladser pr. bolig. 
Der skal anlægges minimum 1 p-plads pr. bolig, 

5.12 I tilknytning til boligklyngerne skal der etableres cykelparkering. Den-
ne kan etableres som fælles cykelparkering, som kan være overdækket. 

§6 Tekniske anlæg
6.1 Inden for området kan der etableres de tekniske anlæg, som er nød-

vendige for områdets forsyning.
6.2 Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under 

terræn.
6.3 Ny bebyggelse skal tilsluttes almen vandforsyning, el-net og offentlig 

kloak.
6.4 Vej, sti og fællesarealer skal indrettes med vejbelysning i overensstem-

melse med Faxe Kommunes belysningspolitik.

§7 Bebyggelsens omfang og placering
7.1 Bebyggelsesprocenten i delområde 1 (16.980 m²) må ikke overstige 60 

% for delområdet som helhed
7.2 Bebyggelse skal opføres inden for byggefelterne A-C, som i princippet 

vist på kortbilag 2. 
7.3 Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere end 8 m fra vejmidte på 

Bregentvedvej, som vist på kortbilag 2.
7.4 Boligbebyggelsen i delområde 1 (byggefelt A og B) skal etableres som 

klynger af boliger grupperet omkring centrale opholdstorve. Klyngerne 
forbindes med hinanden og med parkeringspladserne af stræder.
• Boligernes hovedindgang skal placeres med udgang til det fælles 

opholdstorv eller alternativt til strædet.
7.5 Boligerne skal udformes på en måde som muliggør fleksibilitet i bolig-

størrelserne. 
7.6 Bebyggelse inden for byggefelt A og B skal opføres i min. 2 etager 

og maksimalt 3 etager med en facadehøjde på maksimalt 9 m og en 
maksimal bygningshøjde på 12 m over fastlagt naturligt terræn eller 
niveauplan fastlagt i henhold til reglerne i bygningsreglement.  
Karnapper må, hvis de skæres ud i taget, opføres med en overkant, 
som er højere end den maksimale facadehøjde som eksemplet vist på 
illustration 1.

7.7 Carporte, cykelskure, miljøstationer, drivhuse og andre mindre sekun-
dære bygninger skal som udgangspunkt opføres inden for byggefel-
terne. Bygningshøjden på sekundære bygninger må ikke overstige 3,5 
meter.

7.8 Der kan opføres en mindre bebyggelse til områdets drift og brug i det 
fælles grønne område. Bygninger til dette formål må i alt maksimalt 
udgøre 100 m².

7.9 Der kan opføres et fælleshus (byggefelt C) centralt i området. Fælles-
huset skal have adgang til stisystemet og vejbetjenes fra Grøndalsvej. 
Fælleshuset må maksimalt opføres i 2 etager og den samlede byg-
ningshøjde må ikke overstige 8 m. Fælleshuset må maksimalt udgøre 
200 m² bruttoetageareal.

7.10 Der kan etableres elevatortårne, disse skal betjene flere boligenheder, 
adgang til boligerne ud over stueetagen kan ske fra altangange. 

Illustration 1. Eksempel på 
karnapper som er skåret ud 
i taget og er højere end den 
maksimale facadehøjde

Rettelse

Tilføjelse
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7.11 Elevatortårne må have en maksimal højde på 9 m og må ikke rage op 
over tagfoden.

7.12 Altaner og altangange skal placeres mindst 2,5 m fra skel.

§8 Bebyggelsens ydre fremtræden
For alle bygninger i byggefelt A-C, bortset fra udhuse, affaldsskure ol og 
lignende, gælder, at: 
8.1 De skal opføres med symmetriske sadeltage på 40-45 grader uden 

valm. 
8.2 Vinduerne skal gives et moderne udtryk og placeres asymmetrisk i 

facaden for at skabe en facademæssig variation. 
8.3 Facaderne skal beklædes med rød, gul eller sort tegl, sort, rød eller 

hvid puds, sort eller rødmalet træ, eller plade – pulverlakeret metal-
plade eller fibercementplader – ligeledes i rød eller sort. 

8.4 Tage skal beklædes med tegl, farvebehandlede pandeplader eller tag-
pap. Tage skal udformes uden udhæng, således at overgange mellem 
tag/facade bliver enkle som eksemplet vist på illustration 3. Tage må 
udføres i farverne: rød, gul, sort, brun eller samme farve som facaden 
på pågældende bygning, dog må tage ikke være hvide.

8.5 Tage må ikke etableres med blanke og reflekterende materialer. 
Glansværdien må maksimalt være 20. Bestemmelsen gælder ikke for 
solceller, solfangere og ovenlysvinduer.

8.6 Der må etableres kviste, karnapper, tagvinduer/ovenlysvinduer og 
lignende i tagfladerne, men det skal godtgøres inden byggetilladelsen, 
at der ikke vil være væsentlige indbliksgener til andre boliger.

8.7 Der kan etableres solfangere og solcellepaneler på tage og facader, hvis 
de fremstår som en integreret del af bygningens arkitektur.

8.8 Vinduer og døre skal udføres i træ eller træ/alu i hvid, sort, brun eller 
metal. 
Hoveddøre skal orienteres mod de interne fællesarealer i boligklyngen, 
med adgang fra opholdsarealet eller alternativt strædet.

8.9 Elevatortårne, altaner og altangange skal integreres i det arkitektoni-
ske helhedsudtryk i området. 

8.10 Altaner, altangang og tagterrasser skal gives et moderne udtryk og skal 
udføres i lette metalkonstruktioner med balustre i metal, glaspartier 
og håndlister i træ. Her udover kan der alene anvendes trælameller 
som afskærmning.  
• Der må ikke etableres altener ud mod Bregentvedvej.

8.11 Altaner og altangange skal tilpasses bygningerns arkitektur og skal 
opføres med sider med balustre i metal og glaspartier og håndliste af 
træ. Der kan alene etableres afskærmning med trælameller. 

8.12 Elevatortårne skal udføres i samme arkitektur som de tilhørende 
altangange.

For udhuse, affaldsskure ol, gælder, at: 
8.13 Facader på udhuse og affaldsskure kan fremstå med anden, dog ensar-

tet, farve og materialevalg, som f.eks. træ for området som helhed.
8.14 Tage på udhuse og affaldsskure kan udføres i andre, dog ensartede, 

materialer.
8.15 Der kan etableres solfangere og solcellepaneler på tage og facader, hvis 

de fremstår som en integreret del af bygningens arkitektur.

Illustration 3. Eksempel på en 
enkel overgang mellem tag og 
facade med teglskaller

Rettelse
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§9 Belysning
9.1 Belysningen skal være ensartet for lokalplanområdet som helhed.
9.2 De centrale fællesområder og stræder i klyngerne samt stier i det 

grønne fællesområde og arealet omkring fælleshuset skal belyses med 
pullertbelysning. 

9.3 De centrale fællesområder/opholdstorve i klyngerne kan desuden 
belyses med wire-hængte lysarmaturer eller anden form for samlende 
belysning. 

§10 Ubebyggede arealer
For delområde 1 gælder: 
10.1 De centrale fælles opholdstorve i klyngerne og stræderne, der binder 

klyngerne sammen, skal udformes og indrettes som opholds og lege-
gade med mulighed for ophold foran de enkelte boliger og på de fælles 
opholdstorve, som skal skabes i klyngerne. 

10.2 I tilknytning til klyngerne skal der etableres ”affaldsøer”. Der skal være 
let adgang for renovationskøretøjer til disse ”affaldsøer”.

10.3 Boligernes private udeareal skal orienteres væk fra de centrale op-
holdstorve i klyngerne og stræderne og ud mod det grønne parkrum. 

10.4 Afgrænsning mellem private udearealer, parkeringspladser, stier og 
grønne fællesområder kan ske i form af hække eller anden form for 
grøn afgrænsning som f.eks. blomstereng.

10.5 Der skal etableres grønne fælles friarealer mellem klyngerne og de 
omliggende veje og p-arealer og i områdets østlige del i princippet som 
vist på kortbilag 2.

10.6 Eksisterende bevaringsværdige træer, som vist på kortbilag 2 skal som 
hovedregel bevares. Træerne skal beskyttes i anlægsperioden. 

10.7 Regnvand skal ledes som overfladevand fra tage og belagte arealer i 
klyngerne gennem strædet og ud i det fælles grønne område, hvor det, 
hvis det er teknisk mulige, skal kobles på et LAR system til en boldba-
ne eller lignende, som kan fungere som forsinkelsesbassin ved store 
regnhændelser, jf. § 10.8.

For delområde 2 gælder:
10.8 Der kan etableres et regnvandsbassin/forsinkelsesbassin i delområde 

2. 
• Regnvandsbassinet skal etableres som et vådt regnvandsbassin 

med permanent vandspejl til forsinkelse og rensning af regnvand. 
Alternativt som en boldbane, der kan håndtere større regnhendel-
ser.

• Et vådt regnvandbassinet skal udføres med en variation i brinker-
nes hældning og med en maksimal hældning på 1:4. Mindst en af 
regnvandsbassinets sider skal udføres med en hældning på mi-
nimum 1:7. Den maksimale udledningshastighed på bassinet bør 
være under 1 l/s/ha.

• Regnvandsbassinet er et teknisk anlæg, men det skal udformes 
som et rekreativt element og skal fremstå som en integreret del af 
de grønne fællesarealer. Anlægget kan med fordel etableres som 
bassiner med forskellige dybder for at forbedre vilkårene for dyr og 
planter.

10.9 Området kan anlægges som et aktivitetslandskab med opholdsmu-
ligheder for forskellige aldersgrupper. Området skal indeholder en 
variation mellem græsarealer og træplantninger, som giver området 

Rettelse
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karakter og skaber rum til ophold, leg og sport. Højt græs kan danne 
skel mod boligerne. 

§11 Terrænforhold
11.1 I forbindelse med byggemodning af området kan der foretages de 

nødvendige terrænreguleringer i forhold til etablering af veje, stræder, 
torve, stier, p-pladser og boligklynger. Efter byggemodningen af områ-
det må der ikke foretages terrænregulering i delområde 1.

11.2 Det eksisterende terrænspring midt gennem området skal bevares i 
videst mulige omfang og indgå i landskabsbearbejdningen.

11.3 Der må ikke etableres permanente jordoplag inden for lokalplanens 
område, men overskudsjord kan eventuelt indarbejdes i landskabs- og 
beplantningsplanen for delområde 2, hvor det giver mening, for at 
undgå bortkørsel af jord fra ejendommen.

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

grundejere inden for lokalplanens område.
12.2 Grundejerforeningen skal varetage grundejernes fællesopgaver, som 

drift og vedligeholdelse af de udlagte fællesarealer, private fællesveje 
og stier inden for lokalplanens område.

12.3 Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på fællesarealer, pri-
vate fællesveje, herunder stier, friarealer mv. jf. § 5 og 10.

12.4 Grundejerforeningen skal i øvrigt varetage de opgaver som i medfør af 
lovgivningen henligges til foreningen.

12.5 Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af 
Faxe Kommune.

12.6 Grundejerforeningen skal oprettes senest, når Faxe Kommune kræver 
det.

12.7 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.

§13 Forudsætninger for ibrugtagning
 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:
13.1 Der er sket tilslutning til Faxe Spildevand A/S spildevandssystem.
13.2 Der er sket tilslutning til elforsyning.
13.3 Der er anlagt veje, stræder, torve, stier og parkering i overensstemmel-

se med bestemmelserne i § 5.
13.4 Der er anlagt fælles fri- og opholdsarealer i overensstemmelse med 

bestemmelserne i lokalplanens § 10.
13.5 Det er sikret ved støjberegning, at de primære opholdsarealer ikke 

belastes med trafikstøj, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier.

§14 Ophævelse af lokalplaner/byplanvedtægter
14.1 Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 

500-89 ophæves Partiel Byplanvedtægt nr. 1 for 5 områder i Haslev 
Kommune, tinglyst d. 15.12.1969, for det område, der er omfattet af 
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lokalplan 500-89.

§15 Servitutter
15.1 Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 

500-89 ophæves følgende servitutter inden for lokalplanens område.

 Matr. nr. 21d, Haslev By, Haslev
 Tinglyst: 15.12.1969
 Titel:   Partiel Byplanvedtægt nr. 1
 Påtaleberettiget: Faxe Kommune 

 Faxe Kommune vil efterfølgende aflyse servitutterne med en påtale i  
 tingbogen.
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Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
I perioden fra lokalplanforslaget er offentliggjort og indtil byrådet har vedta-
get lokalplanen endeligt må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke 
udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. 

Der gælder i henhold til planlovens §17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod 
udstykning, bebyggelse og ændring af arealanvendelsen. Den eksisterende 
lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan 
der i henhold til planlovens § 17, stk. 2 under visse forudsætninger opnås 
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 lokalplanpligt.

Lokalplanen midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne 
lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse. 

Lokalplanforslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden tre år 
fra offentliggørelsen.

Lokalplanens retsvirkninger
Når der er sket offentlig bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan, 
må det ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestem-
melser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. 
Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er 
indeholdt i planen.

Byrådet kan meddele dispensation til mindre afvigelser fra 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.
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Vedtagelsespåtegning
Således vedtaget af Faxe Byråd forslag til Lokalplan nr. 500-89 til offentlig 
høring.

Faxe byråd d. 10.09.2020

Ole Vive    Thomas Knudsen
Borgmester    Direktør
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