
 
Lokalplaner - og andre planer/projekter med base i Planloven  
Revideret december 2020 
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1200-40 Solcellepark ved 
Jomfruens Egede 

Ja Ja Ejeren af Lystrup og Jomfruens Egede ønsker, at etablere 
solcellepark på ca. 177 ha umiddelbart nord for Jomfruens Egede. 
Faxe Kommune har fra den 22/1 til den 19/2 2019 gennemført en 
idefase inden opstart af planarbejdet for solcelleparken. 
Høringsperioden blev forlænget med 8 uger, blandt andet med 
henblik på dialog med Miljøstyrelsen om planerne. Høringsfristen 
blev derfor rykket til mandag den 8. juni 2020. 

Erhvervsstyrelsen har fremsat indsigelse efter 
planlovens § 29, stk. 12, på vegne af Miljøstyrelsen 
mod forslag til kommuneplan-tillæg nr. 27. Plan & 
Kulturudvalget ønsker, at administrationen optager 
dialog med Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen 
samt lodsejer. Der skal tages hensyn til de 
bevarings-værdige landskaber i henhold til den 
gældende kommuneplan. De steder der udtages af 
lokalplanen bør arealmæssigt ikke tillægges andre 
steder. Når planen igen foreligger afholdes der 
borgermøde. 

ja 12/19 01/20 16 
uger 

 

500-xx Omfartsvej ved Haslev Ja Ja Byrådet har i forbindelse med budget 2021 besluttet, at der skal 
etableres en ny østlig omfartsvej ved Haslev. Projektet indebærer 
at der skal etableres et nyt vejanlæg mellem Ny Ulsevej og 
Køgevej. Herunder skal der etableres svingbaner, rundkørsler 
eller lysregulering samt bassiner til opsamling af overfladevand. 
Den samlede strækning er ca. 1.2 km. 
Store nye vejanlæg i og ved byer og bymæssig bebyggelse 
udløser lokalplanpligt. Da projektet ikke er beskrevet i 
kommuneplan 2013 skal der ligeledes gennemføres en idefase og 
udarbejdes et kommuneplantillæg.  
 

Projektområdet ligger mindre end 500 m fra 
fuglebeskyttelsesområdet søer ved Bregentved og 
Gisselfeld. Der bør derfor udarbejdes en vurdering 
af projektets konsekvenser for 
fuglebeskyttelsesområdet, samt eventuelt en 
miljøvurdering (MV) af planerne og en 
miljøkonsekvensrapport (VVM) af projektet.   

  04/21 8 uger 09/21 

Tillæg nr. 1 
til LP 1200-39 

Hotel ved Camp 
Adventure 

Nej Nej ·Hotel ved Camp Adventure: Lokalplan 1200-39 fra 2019 giver 
bonusvirkning til en række projekter herunder et mindre hotel på 
500 m² som skal opføres i et udlagt byggefelt i lokalplanens 
delområde D. Camp Adventure har i sensommeren 2020 søgt om 
en ny placering af hotellet og om at etablere en servicebygning i 
delområde A3 samt en række anneksbygninger i forbindelse med 
deres nye glamping område i delområde C1.  
Nævnte projekter kræver at der udarbejdes et tillæg den 
gældende lokalplan for de centrale områder ved Brødebækgård. 
Planområdet er ikke omfattet af væsentlige beskyttelsesinteresser 
udover skovbyggelinje og planen er umiddelbart i 
overensstemmelse med Kommuneplan 2013. 
 

   11/12 4 uger 02/21 

Tillæg nr. 1  
Til LP 1000-38 

Udvidelse af 
Erhvervsområdet i 
Rønnede 

Nej  Nej I forbindelse med Kommuneplan 2013 blev rammeområde (R-E1) 
for Rønnede Erhvervsområde udvidet med ca. 2,8 ha ved 
Vordingborgvej. Udvidelsen skete efter ønske fra Bay 
Christensen, som havde planer om at udvide forretningen. 
Bay Christensen har nu konkrete udvidelsesplaner og ønsker 
derfor at få udarbejdet lokalplan. Da området er optaget i den 
gældende Kommuneplan skal ønsket nyde fremme. Det foreslås 
at der alene sker en udvidelse af lokalplanområdets afgrænsning. 

Tidsplan er under udarbejdelse – det forventes at 
planforslaget behandles af PKU februar/marts 
2021. 

  02-
03/21 

2-4 
uger 

04-
05/21 
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Ny 
200-XX 

Lokalplan for Multihal 
ved Karise Efterskole 

Ja Ja Lokalplan for Multi-hus ved Karise Efterskole: Karise Efterskole 
ønsker at opføre et Multihus på arealet mellem efterskolen og det 
tidligere apotek. Ifølge Karise Efterskole kan multihuset potentielt 
blive et samlingssted for alle borgere i Karise. Udover multihuset 
har efterskolen, i samarbejde med Super Brugsen i Karise, planer 
om at opføre et fitnesscenter i tilknytning til multihuset.  

Karise Efterskole er i dag omfattet af lokalplan 200-
15 som udlægger ejendommen til under-visning og 
overnatning. Det tidligere Apotek er omfattet af 
lokalplan 200-13, som udlægger ejendommen til 
boligformål. I Kommuneplan 2013 er efterskolen 
udlagt til centerområde  
(K-C1), mens det tidligere apotek er udlagt til 
boligformål (K-B1). Projektet kræver derfor, at der 
gennemføres en idefase inden udarbej-delse af et 
kommuneplantillæg, der udlægger hele 
efterskolens område til centerformål. Ligeledes skal 
der udarbejdes en lokalplan der åbner mulighed for 
en multihal og fitnesscenter på arealet mellem 
efterskolen og det tidligere apotek. 

  05/21 8 uger 09/21 

1000-56 Lokalplan for boliger 
ved Møllevej i 
Kongsted 

Nej Nej I den gældende lokalplan er området delt i tre områder som alene 
må udnyttes til henholdsvis åben-lav, tæt-lav og rekreativt 
område. Med lokalplan 1000-56 deles området i to delområder. 
Delområde I må udnyttes til åben-lav, tæt-lav eller en kombination 
af disse. Delområde II må alene anvendes til rekreative formål, 
herunder et bassin til forsinkelse af regnvand. 
 

Lokalplanforslag sendes i offentlig høring i 4 uger. Nej  09/20 4 uger 12/20 

500-89 Boligområde på 
Grøndalsgrunden 
 

Ja Ja På mødet den 29. maj 2017 godkendte Erhvervs- og 
kulturudvalget en vision for den fremtidige disponering af 
Grøndalsgrunden. Visionen danner grundlag for lokalplan 500-89. 
 

Lokalplan og kommuneplantillæg er fremlagt til 
endelig vedtagelse på byrådsmødet den 17. 
december 2020. 
 

Ja 07/20 08/20 8 uger 12/20 

1200-41 Jomfruens Egede 
aktivitetsskov 

Ja Ja Lystrup og Jomfruens Egede ønsker at udvikle en aktivitets-skov 
og revitalisere godsets bygningssæt ved Jomfruens Egede. 
Planen er at området blandt andet skal indeholde dyrehegn, 
sansestier, mulighed for at afprøve eller forbedre skydeteknik og 
køreteknik, samt kunne udfordre løberen og cykelrytteren. 
Projektet skal fungere som konference- og uddannelsescenter 
både i forhold til naturoplevelser, frilufts-aktiviteter og landbrug. 
Projektet vil skabe nye arbejds-pladser og fungere som 
trækplaster i forhold til turisme. 
 

Planforslag med tilhørende Miljørapport samt 
miljøkonsekvensrapport (VVM) er under 
udarbejdelse.  

Ja 12/20 02/21 8 uger 06/21 

500-91 Boligområde ved 
Skovholmslund i 
Haslev – etape III 

Ja Ja Skovholmlund ApS har søgt om igangsætning af en planproces, 
herunder udarbejdelse af en lokalplan, for næste etape af 
byudviklingen ved Skovholmslund i Haslev (ansøgningen er 
vedhæftet sagen). Konkret indeholder ansøgningen 3 
hovedelementer:  

1. Rammeplan for hele ejendommen (ud fra en af ejer 
udarbejdet helhedsplan) 

2. Sløjfning af det tidligere vejudlæg for Sdr. Teestrup, og  
3. Detailplanlægning for to delområder til 43 nye 

parcelhusgrunde.  
Området er ikke omfattet af kommuneplanens rammer for 
lokalplanlægning, men er udlagt som perspektivareal til 
kommende byudvikling i Kommuneplan 2013. I Kommuneplan 
2013 er det vurderet at der i planperioden er behov for ca. 800 
boliger i Haslev og Terslev tilsammen. I øjeblikket er der lokalplan 
for ca. 215 boliger i Egeparken. Her er der tale om, at bygge et 
helt anderledes boligkvarter, end der er lagt op til i Skovholmslund 

Da tidsplanen for den samlede revision af 
Kommuneplan 2013 først er fastsat til endelig 
vedtagelse i sommeren 2021 er det 
administrationens vurdering, at der for at holde 
momentum på byudviklingen i Haslev, bør 
igangsættes den ønskede planlægning. 
Administrationen anbefaler derfor, at der kan 
igangsættes udarbejdelse af lokalplan med et 
tilhørende kommuneplantillæg, der ændrer denne 
del af området fra perspektivareal til rammeområde 
til boliger i form af parcelhuse. Samtidig foreslår 
administrationen, at der træffes en formel 
beslutning om, at sløjfe Sdr. Teestrupvej, og 
erstatte den med en ny overordnet stiforbindelse i 
Haslev sydøst. 
 
OBS: PKU besluttede omfang og proces for 

  09/20 8 uger 02/21 
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området, hvor der primært udstykkes til parcelhuse. I første etape 
af Skovholmslund resterer der ca. 20 parceller. Der vil derfor 
sandsynligvis være behov for at give mulighed til en yderligere 
etape inden den nye kommuneplan er klar.  

lokalplanen den 28.04.2020. Lokalplanens område 
er udvidet til at omfatte et større område end 
oprindeligt ønsket, så det nu drejer sig om flere 
boliger. 
 

100-66 Fjernvarmeværk og 
solvarmeanlæg nord 
for Schjølervej i Faxe 

Ja Ja Faxe Fjernvarme ønsker, at etablere et solvarmeanlæg på 
arealerne vest for fjernvarmeværket nord for Schjølervej i Faxe. 
Projektområdet har et samlet areal på knap 4 ha, hvor ca. 3/4 er 
privat ejendom, mens resten ejes af Faxe Kommune. Arealet 
ligger i landzone og indenfor kommuneplanens rammeområde F-
O7 som udlægger området til offentlige formål. Der skal derfor 
udarbejdes et tillæg til kommuneplan 2013 samt en lokalplan for 
anlægget. Herudover kræver projektet at byrådet godkender 
projekt i helhold til lov om varmeforsyning. 
 

Idefasen er annonceret d. 19. november med frist 
d. 16. december, dialogmøde afholdes d. 7. 
december 2020.  

 02/21 04/21 8 uger 09/21 

400-29 Vidarslund i 
Vindbyholt 

Ja Ja Marjatta ønsker at udvide deres institution i Vindbyholt med nye 
boliger, samt at nedlægge en række utidssvarende boliger og 
erstatte dem med nye. Byggemulighederne i den gældende 
lokalplan er fuldt udnyttede hvorfor projektet kræver, at der 
udarbejdes en ny lokalplan.  
 

Idefasen er afholdt og udarbejdelse af 
kommuneplantillæg og lokalplanforslag er igangsat. 
 

 01/21 03/21 8 uger 06/21 

400-28 Solcellepark syd for 
Tokkerup 

Ja Ja BetterEnergy ønsker, at etablere en solcellepark på et areal 
mellem Tokkerup Station og landsbyen Værløse. Arealet er ca. 28 
ha og anlægget forventes at kunne producere ca. 23.000 MWh 
årligt svarende til elforbruget for ca. 6000 husstande. 
 

Idefasen blev afholdt fra uge 27 til uge 33. 
Projektet er umiddelbart i overensstemmelse med 
kommuneplanens og byrådets retningslinjer for 
store solcelleanlæg. Arealet ligger ikke i 
bevaringsværdigt landskab og afstanden til 
nærmeste natura 2000 område er mere end 1,5 
km. 

Nej   8 uger  

1200-xx Solcellepark nord for 
Rønnede 

Ja Ja BetterEnergy ønsker, at etablere en solcellepark nord for 
Rønnede på et areal mellem Agerstedvej og Sølvmosevej. Arealet 
er ca. 44 ha og anlægget forventes at kunne producere ca. 
37.000 MWh årligt svarende til elforbruget for ca. 9000 husstande. 
 

Idefasen blev afholdt fra uge 27 til uge 33. 
Projektet er umiddelbart i overensstemmelse med 
kommuneplanens og byrådets retningslinjer for 
store solcelleanlæg. Arealet ligger ikke i 
bevaringsværdigt landskab og afstanden til 
nærmeste natura 2000 område er mere end 1,5 
km. 

   8 uger  

500-XX Solcellepark ved 
Energivej i Haslev 

Ja Ja Klimafonden (Hovedgaden 36, Svinninge)ønsker at etablere en 
solcellepark på et areal umiddelbart vest for SEAS i Haslev. 
Arealet dækker ca. 5,7 ha og er ejet af SEAS-NVE, som vil udleje 
arealet til Klimafonden i den relevante periode. Solcelleparken vil 
have en størrelse på ca. 4 MwP, med en elproduktion svarende til 
ca. 700 gennemsnitlige husstandes årsforbrug af El. 
Projektområdet ligger både i byzone og landzone; og er 
umiddelbart i overensstemmelse med kommuneplanens og 
Byrådets retningslinjer for store solcelleanlæg. 
 

¾ af projektområdet ligger i byzone og er idag 
udlagt til erhvervsformål. 
Med kommuneplantillægget udlægges den sidste ¼ 
af arealet ligeledes til solcellepark,… her dog i 
landzone. I lokalplanen vil der blive fast sat krav om 
at de dele af anlægget der ligger i landzone skal 
fjernes senest 1 år efter driftsophør. 

   8 uger  

Ny 
500-xx 

Daginstitution ved 
Maglemosevej i Haslev 

Nej  Lokalplan for daginstitution ved Maglemosevej i Haslev. Børn og 
Læringsudvalget behandler på mødet, d. 2. december 2020, et 
punkt om etablering af en ny daginstitution på Maglemosevej i 
Haslev. Etablering af en ny stor daginstitu-tion forudsætter, at der 
først udarbejdes en ny lokalplan for området. Lokalplanarbejdet 
igangsættes under forudsæt-ning af at Børn & Læringsudvalget 
beslutter, at der skal laves en ny daginstitution. Området, hvor 

Området er i kommuneplan 2013 udlagt til 
offentlige formål, der blandt andet omfatter 
daginstitutioner, derfor skal ønsket nyde fremme. 
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daginstitutionen skal opføres er beliggende i tilknytning til den 
eksisterende daginstitution Maglegåden, mellem kolonihaver og 
boligerne på Lysholm Allé.  

700-79 Bofællesskab ved 
Førslev Mølle. 

Ja Ja Ejerne af den gamle mølle i Førslev ønsker, at etablere et 
bofællesskab til ca. 9 beboere på ejendommen. Bofælles-skabet 
skal indrettes i eksisterende og nye bygninger; og har et omfang 
der kræver, at der udarbejdes en lokalplan. 
Projektet ligger akkurat uden for landsbyen og det vurderes, at det 
vil være muligt at justere landsbyafgrænsningen gennem et 
kommuneplantillæg. Inden planlægningen påbegyndes skal der 
gennemføres en idefase. 
 

   03/21 8 uger 09/21 

Udsat fra 
mødet i 
oktober 
1000-xx 

Tæt-lav boliger på 
Dalgårdsarealet i 
Rønnede 

Nej Nej Lokalplan for rækkehuse i lokalplanområde 100-50, ved 
Dalgårdsvej i Rønnede: Lundhuset ApS / K. Jensen Ejendomme 
ApS ønsker at erhverve Faxe Kommunes storparcel 10 og 11 og 
opføre rækkehuse af samme type, som på den gamle boldbane i 
Kongsted. Lokalplanen beskriver imidlertid ret præcist, hvilken 
type boliger man ønsker i storparcel 10 og 11 og det er 
individuelle enfamilieshuse på små grunde. Der vil derfor skulle 
udarbejdes en ny lokalplan, for at muliggøre rækkehuse. Det 
foreslås, at lokalplanen sættes på prioriteringslisten, men at 
udarbejdelsen afventer at der indgås betinget købsaftale på de to 
storparceller. 

    4 uger  

1200-42 Solcellepark ved 
Kongsted Borup 
 

Ja Ja Gisselfeld Kloster ønsker, at etablere en solcellepark på arealet 
syd for Bjerggårdsvej. Arealet er ca. 23 ha.  

Projektet afventer bygherre. Nej   8 uger  

1200-43 Solcellepark ved Ny 
Næstvedvej og 
Denderupvej 

Ja Ja Gisselfeld Kloster ønsker, at etablere en solcellepark på arealet 
syd for Ny Næstvedvej og vest for Denderupvej. Arealet er ca. 45 
ha, men da dele af arealet er omfattet af vejinteressezonen for 
den planlagte motorvej til Næstved og andre dele er registreret 
som beskyttet natur mv. ventes det at solcelleparken bliver 
væsentligt mindre. 
 

Projektet afventer bygherre. Nej   8 uger  

1100-54 Hotel ved Dalby Nej Nej Ejeren af Dalby hotel ønsker, at opføre 4 hytter med hver 5 
værelser i den store parklignende have bag det eksisterende hotel 
på Vordingborgvej 425. Ejendommen er i kommuneplanen udlagt 
til blandet bolig/erhverv, herunder hotel. Ejendommen er 
beliggende i landzone og for projektets fremme skal der derfor 
udarbejdes en lokalplan. Ønsket er, at projektet kan være klart til 
sæson 2020. 

Planforslaget var i 4 ugers høring til den 26. februar 
2020 og der er afholdt borgermøde. Faxe 
Kommune har ikke modtaget høringssvar. På grund 
af den aktuelle situation med corona ønsker Dalby 
Hotel at udsætte vedtagelsen af lokalplanen 
foreløbig, da det er usikkert, hvornår de vil kunne 
realisere deres byggeplaner. 

Nej 12/19 01/20 4 uger ukendt 

Helhedsplan 
for 
Troelstrup- 
området 
 

Helhedsplan for 
byudvikling i 
Troelstrup 

  I Kommuneplan 2013 er der udlagt en række store arealer i 
Troelstup til byvækst og fremtidig byvækst. På byrådets 
temamøde den 20. april 2017, blev der vist en vision for de 
kommende års udbygning af Haslev. Denne vision kan danne 
grundlag for en helhedsplan for Troelstrup området, der 
fastlægger den fremtidige struktur for området mht. udlæg af veje, 
stier, storparceller og fællesfriarealer. 
 

Helhedsplanen vil blive udarbejdet i forbindelse 
med næste kommuneplanrevision. 

Nej     
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1000-xx Revision af lokalplan 
1000-51 for et 
erhvervsområde ved 
Sydmotorvejen 

 Nej På mødet den 20. april 2017 besluttede byrådet at lokalplan 1000-
51 skal revideres således, at specifikke miljødimensioner m.m. 
udelades og det i stedet pointeres, at der er tale om et almindeligt 
erhvervsområde. 

      

 Udviklingsområder i 
Kystnærhedszonen 

  I en zone på ca. 3 km fra kysten og ind i landet 
(kystnærhedszonen) gælder der skærpede krav til planlægningen. 
I forbindelse med revisionen af planloven, er det blevet muligt at 
udtage enkelte områder fra reglerne for kystnærhedszonen. Disse 
områder kaldes udviklingsområder. For at udpege 
udviklingsområder, skal der sendes en ansøgning til 
Erhvervsstyrelsen.  Faxe Kommune fik ved første 
ansøgningsrunde tildelt udviklingsområderne 1: Leestrup, 2: Orup, 
3: Vindbyholt og Roholte, 4: St. Elmue, 5 Faxe Ladeplads omegn. 
I anden ansøgningsrunde (dec. 2019) søgte Faxe Kommune om 
tre udviklingsområder mere i form af Vemmetofte Kloster, Feddet 
Strand Camping og Vemmetofte Strand Camping.  

Det endelige landsplandirektiv for første runde af 
udviklingsområder i kystnærhedszonen blev 
vedtaget den 18. september 2019. Områderne 
medtages ved næste kommuneplanrevision 21. 
 
Faxe Kommune afventer fortsat tilbagemelding på 
anden ansøgningsrunde.    
 

     

300-49 
Revision af 
lokalplan 300-2  

Faxe Ladeplads Vest  Ja Nej Kommunens sagsbehandlere oplever at der inden for 
lokalplanens område er tinglyst bygningsregulerende 
bestemmelser på enkelte ejendomme, som er i strid med 
lokalplanens bestemmelser.  Der bør ske en gennemgang af 
servitutterne og den gældende lokalplan i forhold til, hvordan en 
ny lokalplan for området kan udarbejdes  
 

Opgaven er endnu ikke prioriteret. 
Indledende arbejde igangsat for vurdering af 
hvordan en ny lokalplan for området kan 
udarbejdes. Tidsplan udarbejdes, når omfanget af 
planlægningen kendes og planen er prioriteret 
igangsat. 

Nej   8 uger  

 Udlæg af nyt 
sommerhusområde i 
Faxe Ladeplads 

  Det endelige landsplandirektiv for udlæg og omplacering af 
sommerhusområder blev vedtaget den 16. september 2019. 
Direktivet giver Faxe Kommune mulighed for at lokalplanlægge for 
udlæg af op til 22 sommerhusgrunde på et 4,3 ha stort område 
ved Strandhovedvej i Faxe ladeplads.  
 

Området medtages i arbejdet med kommuneplan 
21. Kommunen har 8 år fra direktivets ikrafttræden 
til at udarbejde en lokalplan for området. Hvis dette 
ikke gøres, frafalder retten til at udlægge 
sommerhusgrunde.    

     

 
1100-55 

Boligområde øst for 
Dalby 

Ja  Ja Rådgiver har på vegne af ejer af Karisevej 97 i Dalby bedt om, at 
der igangsættes lokalplanlægning for ca. 80 rækkehuse på 
arealet. Skitseforslag er vedhæftet sagen. Området er ikke 
omfattet af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning, men 
er udlagt som perspektivareal til kommende byudvikling i 
Kommuneplan 2013. I Kommuneplan 2013 er det vurderet at der i 
planperioden er behov for ca. 350 boliger i Dalby og Rønnede 
tilsammen. I Dalby er der udarbejdet lokalplan 1100-48 for ca. 50 
boliger i den nordvestlige del af Dalby. Den øvrige 
restrummelighed ligger på Heeringgrunden, hvor administrationen 
ikke har oplysninger om, at der er aktuelle byudviklingsplaner.  
 

Juli 2020: Sagen er sat i bero – afventer 
rådgiver/ejer. 

Nej   8 uger  

Udsat fra 
mødet i 
oktober 
700-79 

 
Støjvold ved Nielstrup 

Ja Ja En gruppe borgere fra Nielstrup landsby er gået sammen med en 
konsulent fra virksomheden Jord.dk om at søge tilladelse til en 
støjvold mellem landsbyen og Sydmotorvejen. Voldens formål vil 
være at sænke trafikstøjniveauet i landsbyen til under 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for trafikstøj, som er på 
58 dB.  
Der er ansøgt om en støjvold på 14 meter i højden, mellem 1,2 og 
1,4 kilometer i længden og 60 meter i bredden. Volden strækker 
sig et stykke syd for Nielstrup, da terrænet gør, at støjen primært 
sendes op til byen sydfra. Anlægsperioden vil formodentlig 
strække sig over 5 til 6 år. Volden vil ud fra beregninger sænke 

På grund af støjvoldens dimensioner, er det 
vurderet, at projektet er lokalplanpligtigt. Projektet 
kræver også en række andre tilladelser omkring 
miljø, trafik mm. PKU blev informeret om 
lovgrundlaget på PKU mødet i april 2020.  
 
Lokalplanarbejdet afventer endelig politisk 
beslutning om igangsættelse.  
 
Udkast til idéfase-materiale er modtaget fra 
ansøger.  

Nej   8 uger  
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støjniveauet i selve Nielstrup med mellem 2 og 6 decibel 
afhængig af afstand til motorvejen. En forbedring på 3 decibel 
svarer til en halvering af støjen. 
Volden vil blive udformet, så dens hældninger og forløb gennem 
landskabet vil være varieret, for at indpasse den bedre i 
landskabet. Samtidig vil der blive indarbejdet rekreative elementer 
i voldens udformning.  
Sideløbende med lokalplanen skal der søges om 
miljøgodkendelse og adgangstilladelse. Samtidig skal projektet 
VVM-screenes.    
 

 
 
 

Delvis 
ophævelse af 
Lp 1000-21 

Delvis ophævelse af 
lokalplan 1000-21 for 
golfbanen i Rønnede  

Ja  Symbiosen 4 og 6 er omfattet af lokalplan 1200-21 fra 1991, som 
udlægger arealet til golfbane og parkering i forbindelse med 
golfbanen.  
I forbindelse med idefasen for det nye boligområde ved Gl. 
Næstvedvej i Rønnede har kommunen været i dialog med ejeren 
af Symbiosen 4 og 6 som ønsker, at lokalplan 1200-21 ophæves 
for hans ejendom, således at arealet tilbageføres til 
jordbrugsformål. I givet fald skal der udarbejdes et forslag om 
delvis ophævelse af lokalplan 1200-21. Forslaget skal i  
? ugers høring og herefter vedtages af byrådet. 
 

Forslag til ny lokalplan er ikke prioriteret. 
Muligheden kan tages op i forbindelse med næste 
kommuneplanrevision. 

     

 Områder til store 
husdyrbrug 

  Ifølge Planloven skal kommunerne udpege områder til husdyrbrug 
>DE500.  Ved udarbejdelsen af Kommuneplan 2013 blev 
udpegning i Faxe Kommune udsat, idet man afventede 
kortlægningen af NFI områder i kommunen. 
 

Arbejdet gennemføres i forbindelse med 
kommuneplanrevisionen. 

     

 Idrætshal ved Haslev 
Privatskole 
Jens Chr. Skous Vej, 
Haslev 

Ja Ja Ønske fra Privatskolen om på sigt at opføre en ny idrætshal 
nordvest for skolen. 

Afventer bygherre. 
 

Nej     

 Vindmøller ved Bråby 
Stationsby 
Mellem Bråby St., 
Skuderløse og Teestrup 

Å-T9  Udskiftning af tre eksisterende vindmøller med 2-3 høje møller. 
VVM-pligt. 
 

Afventer bygherre. Nej     

 Fed Camping 
Feddet 

Ja Ja Justering af områdets afgrænsning, anvendelse og 
udvidelsesmuligheder. 

Projektet afventer landsplandirektivet om 
udviklingsområder i kystnærhedszonen samt 
bygherre. 

Nej     

 Bystrategi Karise 
 

  Bystrategiernes form og indhold skal fastlægges i samarbejde 
mellem kommune og interessenter. 

Den 26. juni 2018 var Faxe Kommune på 
byvandring i Karise med Karise Dialogforum.  
Fokus på byvandringen var eksisterende og 
ønskede stiforbindelser, stibelysning mv. 

     

 
Signaturforklaring 

 Planproces i gang 
 Prioriterede planer 
 Afventer bygherre / politisk beslutning 


