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Borgerdialog 

Vedr. forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og Lokalplanforslag 500-85 

 

 

Tak for mulighed for at kommentere til Plan & Kulturudvalgets indstilling om at få en dialog 

vedr. lokalplanforslag 500-85 ”Håndværkerhøjskolen i Haslev.” 

 

EUC-Sjælland bør meddeles afslag på ændring af såvel kommuneplanen og dermed 

forslaget om lokalplan fra ”Offentligt formål” til ”Boliger og blandet erhverv”.  

Områdets status skal fastholdes. 

 

Konklusion: 

Faxe Kommune vil med forslaget åbne for boligbyggeri på en snæver del af det eksisterende 

kommuneplanområde HO3. Forslaget indebærer for en lille del af området, at det ændres fra 

”offentligt formål” til ”blandet bolig og erhverv” uden, at der skabes en helhed med 

Midtsjællands Gymnasium og Galleri Emmaus Kursuscenter, som de to nærmeste naboer, 

uden at der tilsvarende skeles til kommunens muligheder for en fremtidig udvikling af disse 

institutioner og uden, at der er fremlagt en plan for boliger i Haslev. 

Faxe kommune forsømmer med forslaget at styrke og fastholde et stærkt 

ungdomsuddannelsesmiljø, hvor byen med gymnasium og to efterskoler, yderligere kunne 

styrke og fastholde tilbud om erhvervsfaglige ungdomsuddannelser. EUC-Sjælland har ved 

konsekvent manglende udvikling i Haslev svigtet byen og vil nu yderligere ændre byens 

skolestruktur og muligheder, ved at slå en kile ind i et skole- og uddannelsesmiljø, for blot at 

tage så mange penge med herfra, uden at have levet op til sine forpligtigelser og undladt at 

yde noget for at udvikle og fastholde skole- og uddannelsesmiljøet. 

Her kan kommunen ved at meddele afslag på planforslagene virkelig medvirke til at fastholde 

områdets formål og udvikle byen. 

 

Yderligere kommentarer og indsigelser: 

 

Indsigelse mod kommuneplantillæg 

Det er en meget omfattende og grundlæggende ændring af kommuneplanen der lægges op for 

kommuneplanrammen: H-O3 ”Skoleparken”, som ikke kan siges at være en mindre ændring 

iht planlovens betegnelse. 

Det er Byrådets opgave, at sikre at den eksisterende kommuneplan gennemføres. Denne 

ændring er en stor forandring, som byrådet ikke er berettiget til at foretage på det forelagte 

grundlag.  

Der mangler helt en begrundelse iht. Planloven for at kunne lave en så stor ændring. 

 

I forslaget, som det foreligger, vil der fortsat i den foreslåede kommuneplanramme H-BE3 

være mulighed for 40% tæt/lav og 50% etagebebyggelse. Der er ikke fremlagt et revideret 

forslag, så hvad er det, der skal træffes beslutning om? 

Det oprindelige kommuneplantillæg er stadig det, der er indmeldt til Erhvervsstyrelsen. Vi 

mangler at se et revideret forslag! 
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Indsigelse mod fremtidige boliger i andre dele af Skoleparken 

”Skoleparkens” fremtidige status er der ikke taget stilling til, hvis kommuneplanramme H-O3 

”Skoleparken” overfører en lille del af den samlede plan til en ny kommuneplanramme H-BE3 

”Blandet bolig og erhverv”. Den manglende helhedsvurdering giver stor usikkerhed for Haslev 

Idrætsefterskole, Haslev kirke samt Midtsjællands Gymnasium og Emmaus, som efterlades 

med en ituslået plan for området. 

Der mangler en overordnet plan for boliger i Haslev. 

 

Indsigelse mod kommunens ”forpligtigelse” 

Kommunen har ingen forpligtigelse hverken til at udfærdige et kommuneplantillæg eller en 

lokalplan, fordi en ejer af et område ønsker en ændring. 

Kommunen mangler at fortælle hvilke løfter, den har givet til EUC? 

De eneste, der har en forpligtigelse i denne sag, er EUC. De er forpligtiget til at opfylde 

kommuneplanen. 

Politikernes frygt for at Håndværkerskolen vil forfalde bliver jo ikke løst ved, at en evt. 

investor køber området og så efterfølgende undlader at udvikle det. 

Her kan kommunen ved at afslå planændringerne bidrage til, at en Efterskole på fair vilkår kan 

få tid til at udvikle planer og økonomi for en forsat skoledrift på Håndværkerhøjskolen. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Carl Axel Lorentzen 

Drosselvej 10, 4690 Haslev 
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Haslev den 8.1.2020 

 

 

Til Plan -og Kulturudvalget samt Økonomiudvalget i Faxe Kommune. 

 

Midtsjællands Gymnasium (MSG) har løbende fulgt debatten om planerne for EUC-bygningerne og 
lokalplan 500-85, men har ikke ønsket at være en del af en offentlig debat. MSG ønsker dog hermed at 
komme med enkelte kommentarer ifm. borgerdialogen om lokalplan 500-85 og kommuneplantillæg 16. 
 
MSG finder, at det er uheldigt, at Faxe Kommune ikke benytter lejligheden til at rammesætte det 
samlede område H-03 i Kommuneplanen, så der findes en samlet og sammenhængende plan for 
området herunder også en vejbetjening, der ikke belaster Skolegade yderligere. En mere holdbar 
trafikbetjening via Bråbyvej kan jf. kommunens notat herom ikke lade sig gøre, når der ikke udarbejdes 
en samlet plan for område H-03 i Kommuneplanen, men blot for området omfattet af Lokalplan 500-
85.  
 
På MSG er vi med udsigt til en øget trafikmængde i Skolegade, som følge af Lokalplan 500-85, desuden 
bekymrede for trafiksikkerheden for de ca. 400 elever og lærere, der dagligt skal til og fra gymnasiet. 
 
Bestyrelsen ved Midtsjællands Gymnasium vil således atter opfordre til, at Faxe Kommune laver en 

fremtidssikret helhedsplan for område H-03 i Kommuneplanen, således at der skabes tryghed hos og 

ens vilkår for institutionerne i området. En fremtidssikret helhedsplan vil i vores optik sikre både en 

velovervejet byudvikling og vejbetjening af området og en sikrere trafikafvikling i Skolegade. 

MSG indgår gerne i dialoger om og bidrager til et eventuelt arbejde med en helhedsplan. 

 

Med venlig hilsen 

 

Henrik Christensen, bestyrelsesformand 

Lene Eilertsen, rektor 
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