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VEDR. ÆNDRINGER TIL LOKALPLAN 500-81 – ENGEN HASLEV 

 

 

Efter nærmere dialog med Faxe Kommune, Plan og Miljø, fremsendes herved i samarbejde med sælger vores 

argumenter for ændring af lokalplanen 500-81. 

 

Beskrivelse: 

Lokalplanen er vedtaget d. 9. juni 2015, med afsæt i at der i udstykningen skulle opføres forsøgsbyggeri af huse bygge 

efter BR20. Lokalplanen er udformet således at der enten kan udstykkes efter plan A, eller hvis sælger skulle ønske det, 

plan B. Her er lagt stor vægt på at der skulle opføres én bestemt type bolig, som skulle placeres bestemt på grunden, for 

at give udstykningen et bestemt udtryk. 

Altså en nyfortolkning af enfamiliehuset. 

 

Redegørelse: 

Udstykningen har nu været udbudt af 2 omgang. I første omgang blev grundene udbudt som sokkelgrunde, altså efter 

lokalplanens, plan A. hvor grundarealerne ikke måtte udgøre mere end 250m2, og hvor man stillede efter at der blev 

opført boliger svarende til forsøgsboligerne i lokalplanen. 

 

Da denne udstykningsform var for speciel for forbrugerne, udbød man grundene som alm. parcelhusgrund med et 

grundareal på min. 650m2. Der er siden da opført en udstillingsbolig, og solgt 5 parceller. 

Samtlige af de solgt parceller har haft et behov for at søge om dispensation om at fravige lokalplanen, nærmere bestemt 

§8. Dette skyldes, at når folk laver deres største økonomiske investering i livet, ønsker de naturligvis også selv at have 



 

indflydelse på ejendommen der opføres. Langt over 50% af de nybyggede ejendomme der opføres i dag, opføres med 

valmede gavle, hvorfor vi med den nuværende lokalplan afskriver en rigtig stor del af købekraften – vi oplever især evt. 

tilflyttere fravælger området af netop denne årsag. 

 

Forslag: 

På vegne af sælger skal jeg således indstille at følgende i §8 ændres således dette afspejler det der allerede er opført, det 

der på nuværende tidspunkt er givet dispensationer til fra Faxe Kommune, samt det der er fremsendt 

byggeansøgningerne på. 

 

Sælgers ønske er forsat at der ligges stor vægt på området/udstykningen hvor naturen er i fokus, hvor fællesarealer 

indrettes som natur eng, området omkring søen skal være naturligt – altså som beskrevet i lokalplanen. 

8.01 Udgår 

”boligerne skal fremstå ensartet mht. form, farve og materialevalg på tage, facader, vinduer, døre, 

småbygninger mv. indenfor den enkelte boligklynge”. 

8.02 Bibeholdes 

8.03 Bibeholdes, med den tilføjelse at der tillige kan benyttes mursten  

8.04 Bibeholdes 

8.05 Bibeholdes delvist, da der ikke er et ønske om at alle enheder skal fremstå ensartet indenfor hver 

klynge. 

8.06 Bibeholdes. 

8.07 Udgår delvis 

”boligerne skal på 75% af tagfladen fremstå med ”fladt tag”  

Da der allerede på nuværende tidspunkt er forespurgt og givet forhåndsgodkendelse til opførsel af 

boliger uden fladt tag. 

8.08 Udgår 

 ”tage skal udføres uden udhæng udover bredden på en tagrende. 

8.09 Bibeholdes. 

8.10 Ændres således det ikke er et krav at småbygninger har samme taghældning som beboelsen. Dette 

skyldes at, hvis der opføres fritliggende carporte mv., vil disse formentlig opføres med fladt tag, men 

der nu opføres boliger med saddeltag mv. 



 

8.11 Bibeholdes 

 

 

 

 

Det kunne fra vores, samt sælgers side været et stort ønske, at Faxe Kommune i samme ombæring med et tillæg til 

lokalplanen udførte en konkretisering af udstykningen, således at udstykningen rammer, bebyggelsesplan, oplæg til 

fælles opholdes arealer mv. tilrettes således det afspejler den nuværende situation – Dette skyldes at lokalplanen for den 

menige borger oplever det ufatteligt vanskeligt at forstå indholdet af den udarbejde lokalplan, hvilke i min optik er med 

til at skabe en klar konkurrence forvridning. 
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