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Lokalplan nr. 500-90 og kommuneplantillæg nr. 28. har været i offentlig høring i perioden 29. oktober til den 24. december 2019. Center for Plan & Miljø 
har modtaget i alt 5 høringssvar i høringsperioden. Denne hvidbog indeholder alle høringssvarene. Center for Plan og Miljø har redigeret i brevene, 
men ingen budskaber er fjernet eller ændret. 

Efter planforslagene blev behandlet af byrådet og sendt i høring har Haslev Fjernvarme valgt at arbejde videre ud fra et konkurrenceforslag 
udarbejdet af arkitektfirmaet Lundgaard & Tranberg. Projektet er således blevet langt mere konkret, i sammenholdt med da planforslaget blev 
udarbejdet.

Modtaget /

Indsendt af:

Indsigelse/bemærkninger Center for Plan & Miljø’s  bemærkninger

og indstilling til Byrådet (Markeret med FED tekst.)

Dato 05.11.2019

Banedanmark

På nuværende tidspunkt har Banedanmark ingen bemærkninger til den 
tilsendte lokalplan.

Når der kommer en lokalplan med nærmere detaljer omkring 
delområde B nær banen, ser vi frem til at høre fra jer igen, da vi muligvis 
kan have bemærkninger fra flere forskellige fag i Banedanmark.

Angående etablering af vej og tunnel under banen anbefaler vi jer at 
sende materiale ind i god tid, da projektet skal oprettes som 
tredjepartsprojekt og der skal bestilles sporspærring mm, hvilket kan 
tage flere måneder.

Høringssvaret tages til efterretning.

Dato 15.11.2019

Borger i Haslev

Arealreservationen til en jernbanetunnel og Energivejs forlængelse bør 
udgå af lokalplanen, fordi:

1) I trafikanalysen fra 2015 blev det fastslået at en tunnel på dette sted 
ikke vil flytte nævneværdig trafik og derfor ikke vil bidrage til nogen 
særlig trafikforbedring og slet ikke noget der begrunder en 

Ad 1- 4) Diskussionen om et alternativ til bommene 
ved Tingvej/Ringstedvej er stort set lige så gammel 
som stationsbyen og gennem årene er flere 
muligheder blevet undersøgt. 
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anlægsomkostning på 30 - 50 Mkr.

2) På budgetmødet den 1. oktober 2019 var der en valen eller negativ 
holdning til projektet, når bortses fra det ene konservative 
byrådsmedlem.

3) En benyttelse af tunnellen for bilister nord for banen vil betyde en 
omvej på næsten 1 km, det er ikke særlig miljøvenligt. 

4) En fjernelse af arealreservation vil frigøre et betydeligt areal til 
yderligere anlæg til gavn for den grønne omstilling.

En ”Vejunderføring af banen i Haslev” har i flere år 
indgået i byrådets budget. I budget 2020 er der 
således afsat midler til at realisere projektet i 
overslagsårene 2021 -> 2023.

Center for Plan & Miljø vurderer, at tunellen under 
banen ved Energivej/Sofiendalsvej er det eneste 
alternativ til bommene ved Tingvej/Ringstedvej 
både på kort og på langt sigt. Andre mulige bro- 
eller tunnelløsninger vil medføre alvorlige indgreb i 
byen og vil kræve nedrivning af flere bygninger, 
lukning af veje mv.

Banedanmark har ingen planer om at nedlægge 
bomanlægget ved Tinghusvej/Ringstedvej, men 
det er svært at forudse hvad behovet er i 
fremtiden. 

Center for Plan & Miljø anbefaler derfor, at 
vejreservationen fastholdes i lokalplanen.

Dato 18.11.2019

Borger i Haslev Ifølge forslag skal Haslev fjernvarmeanlæg fremover fyres med træ.

Det er en dårlig læsning, da der ikke er styr på CO2 regnskaberne, da 
træet normalt ikke kommer fra Danmark og derfor også stort forbrug af 
CO2 til tranporten som jo ikke medtages. Træet vil også fremover blive 
en mangelvare og betyder, at Haslev borgerne fremover skal betale 
mere for varmen, samtidig med de ikke er CO2 neutrale.

Så jeg mener at Fjernvarmeanlæg i Haslev skal bruge en anden løsning, 
evt. samarbejde med de store godser i nærheden, så vil vi jo også spare 
på CO2 til transporten.

Høringssvaret tages til efterretning og videresendes 
til Haslev Fjernvarmes ledelse og bestyrelse.

Dato 21.11.2019

Borger i Haslev

(samme som i 

I forlængelse af Borgermødet den 19. november 2019 og kommunes 
udtalelser til Dagbladet den 5. januar 2018 omkring en østlig 
jernbanetunnel, finder jeg dog anledning til at bemærke:

1) I Tølløse er der tale om en dobbeltsporet jernbane, hvor Ad 1) Center for Plan & Miljø har ikke lagt op til en 
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høringssvar af  
15.11.2019)

togfrekvensen kan være meget høj.

I Haslev er banen enkeltsporet med mere end 10 km til fjerneste 
omløbsstation, hvorfor togfrekvensen vanskeligt kan overstige 4 tog i 
timen, som nu. Ydermere vil der fremover ske krydsning i Haslev, så antal 
bom nedlukninger kun forventes at blive 2 i timen.

I Tølløse er der kun ca. 180 m mellem den nye tunnel og den 'gamle' 
overkørsel.

I Haslev er denne afstand i forslaget ca. 950 m. Så langt væk at det ikke 
bidrager til at forene de to bydele. 

En sammenligning med Tølløse løsningen findes derfor ikke relevant.

2) Hvad der derimod kunne binde byen meget bedre sammen er en 
handicapvenlig gang- og cykeltunnel omkring det gamle posthus. Det 
vil formentlig også fremme en mere grøn adfærd/færdsel mellem 
bydelene i Haslev.

sammenligning med forholdene i Tølløse – hverken 
på borgermødet eller andet sted.

Behovet og mulighederne i Danmarks stationsbyer 
er meget forskellige og svære at drage paralleller 
mellem.

Ad 2) I planerne for busterminalen på den gl. 
posthusgrund er der allerede sikret plads til en 
handicapvenlig gang- og cykeltunnel. 

Banedanmark har planer om, at forlænge 
perronerne i Haslev i 2022 og i den forbindelse vil 
Faxe Kommune opfordre Banedanmark til afsætter 
penge til gang- og cykeltunellen. 

19.12.2019

Lundgaard og 
Tranberg Arkitekter
(på vegne af Haslev 
Fjernvarme)

På baggrund af resultat af projektkonkurrence for Nyt flisværk frem-
sendes bemærkninger til lokalplan 500-90. Fjernvarmeanlæg i Haslev.

1) Bebyggelsens omfang og placering
I lokalplansforslaget bestemmelser står i §7 vedr. bebyggelsens omfang 
og placering under pkt. 7.4, at der må opføres bygninger i op til 2 
etager, herudover står der i pkt. 1.5 at der må opgøres byggeri med en 
højde på op til 22 m.

Vi foreslår at pkt. 7.4 udgår, da bygningen volumen reguleres af pkt. 7.5 
Grunden er, at der i den ene ende af byggeriet ønskes indskudte etager 
til administration.

2) Ubebyggede arealer – Terrænregulering
I lokalplansforslaget bestemmelser står i §10 vedr. Ubebyggede arealer 
pkt. 10.3, at terrænregulering på mere end 1,0 meter i forhold til 
eksisterende terræn og nærmere naboskel end 2,5 meter må ikke 

Ad 1) Center for Plan & Miljø ser ingen problemer i, 
at der indrettes indskudte etager til administration.

Det indstilles:

- At §7.4 om etage antal udgår af 
lokalplanen.

Ad 2) Med valg konkurrenceforslag og arkitekt er 
byggeriet og landskabsbearbejdningen blevet 
mere konkret. Center for Plan & Miljø ser ingen 
problemer i, at åbne mulighed for de illustrerede 
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foretages uden byrådet tilladelser.

Vi foreslår, at der indskrives i lokalplanen, at der godt må udføres 
jordvolde på op til 4,5 meter jf. situationsplan.

Jordvoldene udføres af overskudsjord fra byggeriet ved udgravning, så 
der er tale om flytning af jord indenfor matriklen. Jordvoldene vil visuelt 
og lydmæssigt afskærme for en del af flis transporten til det nye flisværk. 
Jordvoldene vil også få det nye bygningsvolumen til at syne mindre i 
landskabet.

3) Ubebyggede arealer – Allétræer
I lokalplansforslaget bestemmelser står i §10 vedr. Ubebyggede arealer 
pkt. 10.1 står at der skal plantes min 18 allétræer som vist på kortbilag 3.

Vi foreslår at allétræer ikke skal plantes, da de med tiden vil kunne 
komme til at skygge for eksisterende solenergianlæg. Hvis allétræer 
fastholdes i lokalplan ønskes der tilføjet, at Haslev Fjernvarme til enhver 
tid må beskære allétræerne, så de ikke skygger for solenergianlægget.

4) Skovbyggelinje
I lokalplansforslaget er skovbyggelinje udpeget. Her står også at Faxe 
Kommune vil ansøge Miljøstyrelsen om, at få ophævet skovbyggelinjen 
for de arealer der overføres til byzone med lokalplanens endelig 
vedtagelser.

Vi har forstået, at Miljøstyrelsen ikke ser problemer i at ophæve 
skovbyggelinjen for byggefelt 1, hvilket vi er glade for, idet ny bygning 

terrænreguleringer.

Det indstilles:

- At §10.4 ændres som følger ”I delområde A 
må overskudsjord fra byggeri og anlæg  
genplaceres i en højde op til 4,5 meter efter 
princippet vist på kortbilag 3 – 
illustrationsplanen.”

Ad 3) Tanken med de 18 allétræer var, at de skulle 
plantes i afstand af 18 – 20 m fra solvarmeanlæg-
get og i en højde svarende til de øvrige vejtræer 
langs Energivej. Center for Plan & Miljø vurderer at 
træerne ikke vil være i konflikt med solvarme-
anlægget.

Men da træerne skal plantes langs den kommen-
de forlængelse af Energivej, anbefaler Center for 
Plan & Miljø, at træerne udgår af nærværende 
lokalplan og genoverejes i forbindelse med 
udarbejdelsen af lokalplanen for vejprojektet.

Det indstilles:

- At §10.1 om allétræer udgår af 
lokalplanen.

Ad 4) Ifølge naturbeskyttelseslovens §17 må der 
ikke placeres bebyggelse, campingvogne og 
lignende inden for en afstand af 300 m fra skove. 

Bestemmelsen vedrører således alene bygninger. 
Der kan derfor uden problemer anlægges veje og 
jordvolde på arealer der er omfattet af 
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ligger på byggefelt 1.

Vi vil for en god ordens skyld bemærke, at vi nord for byggefelt 1 gerne 
vil anlægge vej og jordvold. Vi anser dette for at være i overensstem-
melse med lokalplanen vedr. såvel skovbyggelinjen idet den omhandler 
bygning samt jf. pkt. 7.3, som beskriver at der udenfor byggefelter kan 
anlægges veje.

skovbyggelinjen.

Tekniske rettelser

I forbindelse med den offentlige høring af lokalplan 500-90 har Center 
for Plan & Miljø anmodet Miljøstyrelsen om en sindet erklæring i forhold 
til ophævelse af skovbyggelinjen for de arealer der omfattet af 
lokalplan 500-90.

Tilbagemeldingen fra Miljøstyrelsen er at de er sindet at reducere 
skovbyggelinjen til 40- 30 m fra fredsskoven, såfremt Haslev Fjernvarme 
har konkrete og samfundsmæssigt nødvendige planer for arealernes 
fremtidige anvendelse.

Haslev Fjernvarme har imidlertid kun langsigtede planer for lokalplanens 
byggefelt 1 og en mindre del af byggefelt 2 (se punkt 4 i ovenstående 
høringssvar).

Skovbyggelinjen er ophævet for de arealer der omfattet af den gæld-
ende lokalplan 500-20 fra 1987. Med den endelige vedtagelse lokalplan 
500-90 vil Center for Plan & Miljø anmode Miljøstyrelsen om også at 
ophæve skovbyggelinjen for det udlagte byggefelt i lokalplan 500-90

Center for plan & miljø indstiller følgende 
ændringer af lokalplanen

Det indstilles:

- At lokalplanens delområde A deles i to

- At det nye delområde C udlægges til 
solenergianlæg, forbliver i landzone og at 
planen giver bonusvirkning til 
solenergianlæg og tilhørende anlæg.

- At byggefelt 2 udgår af lokalplanen.


