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Lov om planlægning
Lov om planlægning samler alle reglerne om fysisk planlægning. Loven er senest revide-
ret med lovbekendtgørelse (LBK) nr. 587 af 27. maj 2013.

Zoneinddeling
Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner. Egentlig byudvikling 
kan kun finde sted i byzoner. Bebyggelse i områder, der er udlagt til sommerhusområder, 
må som udgangspunkt kun anvendes i sommerhalvåret og i kortere perioder om vinteren. 
Byrådet har dog mulighed for at gøre visse undtagelser. Landzone kan fortrinsvis anven-
des til jordbrug, fiskeri og skovbrug. Overførsel af areal fra landzone til byzone eller som-
merhusområde 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 kommu-
neplanens rammedel fastlægges det overordnede indhold for lokalplanerne. Byrådet skal 
arbejde for, at kommuneplanen gennemføres.

Lokalplan
Lokalplanen er den mest detaljerede plan for anvendelsen og udseendet af et givet, min-
dre område. En lokalplan kan f.eks. indeholde bestemmelser om bygningers anvendelse, 
deres udformning og placering. Vedtagne lokalplaner tinglyses på de ejendomme, der 
omfattes.

Byrådet har altid ret og undertiden pligt til at udarbejde en lokalplan – og kan i et begræn-
set omfang dispensere fra lokalplaners bestemmelser.

Der skal tilvejebringes lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller
større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning større af bebyggelser. Pligten til 
at udarbejde lokalplaner skal sikre sammenhæng i den kommunale planlægning samt 
borgernes indsigt i og indflydelse på planlægningen.

Byrådet kan vælge at inddrage offentligheden, før der udarbejdes forslag til en lokalplan. 
Et planforslag skal fremlægges til offentlig debat i mindst 8 uger, inden det kan vedtages 
endeligt. I denne periode kan enhver indsende kommentarer eller indsigelser til indholdet 
af planforslaget.

Klagevejledning i forhold til Lov om planlægning og Lov om miljøvurdering

Byrådets afgørelser i forbindelse med forslag til og vedtagelse af planforslag kan påklages 
til Natur- og Miljøklagenævnet.

Der kan kun klages over retlige spørgsmål, som f.eks. overholdelse af procedureregler, 
gyldigheden af bestemmelser i planen osv. Der kan ikke klages over hensigtsmæssighe-
den og indholdet i planen.

Et lokalplanforslag skal vurderes i hht. lov om miljøvurdering af planer og programmer. 
Vurderingens omfang, manglende eller utilstrækkelig efterfølgende redegørelse og ind-
dragelse af offentligheden kan også påklages til klagenævnet.

Klagen skal indgives på Natur- og Miljøklagenævnets klageportal som tilgås via  
www.borger.dk eller www.virk.dk. Hvis dette ikke er muligt, skal klagen sendes til Faxe 
Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev, eller på mail til kommunen@faxekommune.dk 

Klagen skal være modtaget inden 4 uger fra datoen for bekendtgørelse i dagspressen, 
dvs. inden den 25. marts 2015. 

Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 
kr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på klagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage. 

Eventuelle søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven og 
lov om miljøvurdering, skal være anlagt inden 6 måneder, efter at afgørelsen er meddelt.

Lokalplanen er udarbejdet af Faxe 
Kommune, Center for Erhverv og 
Udvikling, i samarbejde med arkitekt 
Jens Stevns.
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INDLEDNING

Dette dokument indeholder lokalplan nr. 500-81 for Boliger på Engen i 
Haslev. Desuden indgår Kommuneplantillæg nr. 2 til Faxe Kommune-
plan 2013.

Dokumentet er opdelt i følgende hovedafsnit:

Lokalplanen

Redegørelse
Redegørelsen indledes med en beskrivelse af lokalplanområdets be-
liggenhed, lokalplanens baggrund og formål, de eksisterende forhold 
i området samt af lokalplanens indhold. 

Herefter redegøres for lokalplanens forhold til anden planlægning og 
lovgivning, samt om den udførte miljøscreening af planen. Der oply-
ses, om det er nødvendigt med tilladelser og dispensationer fra kom-
munen eller andre myndigheder, og om de midlertidige retsvirkninger, 
der gælder indtil lokalplanen er vedtaget endeligt.

Lokalplanbestemmelser
I denne del er fastlagt bestemmelser om lokalplanens formål, områ-
dets fremtidige anvendelse, ny bebyggelses omfang, placeringen og 
ydre fremtræden, samt bestemmelser for øvrige forhold, der reguleres 
af lokalplanen. Afsnittet afsluttes med lokalplanens retsvirkninger for 
ejere og brugere, samt en vedtagelsespåtegning.

Kortbilag
Kortbilag, hvortil der henvises i lokalplanens bestemmelser, viser lokal-
planområdets og delområders afgrænsning, byggefelter og andre 
ting det har været relevant at vise i sammenhæng med reglerne.

Kommuneplantillægget

Ændringer i kommuneplanen
Tekst og et kort i dette afsnit belyser, hvilke arealer der ændrer områ-
destatus. Desuden beskrives ændringerne i kommuneplanens ramme-
bestemmelser og retningslinjer.

Redegørelse
Her beskrives koblingen mellem lokalplanen og de foreslåede kommu-
neplanændringer. Ændringsforslagene begrundes og belyses vedrø-
rende de overordnede konsekvenser.



5

RedegørelseBoliger på Engen i Haslev

LOKALPLANREDEGØRELSE

Lokalplanens bagrund
Faxe Kommune ønsker at understøtte forsøgsprojekter og initiativer 
som gør, at kommunen kan tilbyde et bredt boligudvalg og dermed 
være en attraktiv bosætningskommune. 
På initiativ fra ejeren af Sønderskovgaard i den sydlige del af Haslev, 
er området omkring gården derfor i Faxe Kommuneplan 2009-2021 
blevet udlagt til et forsøgsprojekt med boliger. 

Boligerne skal opføres som energioptimeret byggeri og skal ligge i et 
åbent parkanlæg, hvor den eksisterende sø og beplantning i videst 
muligt omfang bevares.

Vejadgang sker fra Bråbyvej og der parkeres på hhv. fælles eller bo-
lignære parkeringspladser. Boligerne forbindes med et vejsystem, hvor 
bløde trafikanter prioriteres højt.

Den eksisterende gård fortsætter som hidtil, eller indrettes til hhv. bolig 
og fællesfaciliteter evt. med gårdbutik. 
   
Lokalplanens formål
Denne lokalplans overordnede formål er:
• at udlægge et boligområde til energioptimeret forsøgsbyggeri
• at udlægge boligerne i 3 klynger omkring et stort fællesareal  
 med karakter af ”eng”
• at området fremstår som en helhed - herunder at ingen af   
 klyngerne afviger væsentlig hverken i form, farve og materialer
• at sikre boligerne fremstår ensartet klyngevis 
• at sikre fællesarealerne indrettes med en høj kvalitet.
• at sikre bebyggelsen bliver udført som lavenergi byggeri.
• at sikre mulighed for en udbredt grad af vedvarende energikil-
der til områdets forsyningssteder. 
Disse formål er planens værdisæt, som ikke bør afviges.
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Lokalplansområdets afgrænsning og opdeling.

Lokalplanens område er vist med kortbilag og omfatter matr.nr. 24a. 
Haslev by, Haslev. Mod nord afgrænses lokalplanområdet af Ny 
Ulsevej og Vestre Ringvej, mod vest afgrænses området af Bråbyvej 
og mod øst og syd danner det åbne land grænse. Lokalplanområdet 
omfatter et areal på ca. 35.800 kvm. der ligger i landzone.

Lokalplanområdet udlægges til forsøgsprojekt med energioptimerede 
enfamilieshuse. Boligerne skal opføres i lavenergi klasse 2020, hvor 
kravet til energirammen vil være et energiforbrug på max 20 kWh/
m²/år. Der arbejdes derudover med nytolkning af enfamiliehuset som 
naturnær boligform. Bebyggelsen er, udover den eksisterende bolig 
på Sønderskovgård, planlagt til at rumme ca. 18 boliger med tilhø-
rende arealer til adgangsvej, parkering, stier og fælles grønt område. 
Bebyggelsen udlægges i tre boligklynger omkring et grønt naturagtigt 
friareal med den eksisterende sø som fokuspunkt.

Alle nye boliger opføres på såkaldte ”sokkelgrunde” indenfor større 
byggefelter  udlagt i tre boligklynger jf. kortbilag 2a. Boligklyngerne 
udstykkes og opføres etapevis og skal indenfor samme klynge fremstå 
ensartet. Umiddelbart syd for adgangsvejen kan et prøvehus opføres 
til brug for markedsføring uafhængigt af hvornår øvrige boliger opfø-
res. 

Skulle det mod forventning vise sig, at boligformen på sokkelgrunden 
ikke kan realiseres er der i lokalplanen givet mulighed for en alternativ 
udstykningsplan jf. kortbilag 2b, hvor der udstykkes til helt almindelige 
parcelhusgrunde.   

Lokalplansområdets eksisterende forhold

Lokalplanområdet udgør et areal i den sydlige del af Haslev by, tæt 
på skole, dag- og idrætsinstitutioner, dagligvarehandel, tankstation 
samt offentlig transportmidler. Området er vejmæssigt tilsluttet Bråby-
vej, hvorfra der er stisystem til skole og midtby.
Området er kendetegnet ved at være et område med frit udsyn mod 
hhv. øst og syd, hvor skove og bakket agerland præger landskabet. 
De tilstødende boligområder ved Bråbyvej består altovervejende af 
nyere enfamiliehuse i samspil med ældre boliger og landejendomme.
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Lokalplanens indhold

Bebyggelsesplan
Ved udformning af bebyggelsesplanen er der lagt stor vægt på at 
respektere områdets terræn, den eksisterende sø, samt den eksiste-
rende bevoksning. Det eksisterende gårdanlæg indgår konceptuelt 
som en selvstændig bygningsgruppe i den samlede bebyggelse.
Grundideen er at placere ca. 18 boligenheder i tre boliggrupper 
placeret i grundens periferi, så der fremkommer et parklignende grønt 
fællesareal midt i lokalplanområdet.

Parcellerne udformes som sokkelgrunde. Fællesarealerne går der-
for op til den enkelte bolig på friarealsiden. Adgangssiden består af 
smalle boligveje der tilsluttes adgangsvejen. Parkeringspladser udlæg-
ges som hhv. to fælles parkeringspladser og som længdeparkering 
langs adgangs- og boligveje.

Den eksisterende allé, der fører fra Bråbyvej til Sønderskovgård, vil 
fremover tjene som det ankomstmæssige ankerpunkt i bebyggelsen. 
Så vidt muligt bevares den ene række af allétræer, vejen gøres bre-
dere og herfra forsynes områdets boligveje, parkeringspladser og stier.

Parkering
Parkering samles i hhv. fælles og decentralt udlagte parkeringsområ-
der som længdeparkering langs adgangs- og boligveje jf. kortbilag 3.
Der udlægges 2 parkeringspladser pr. bolig. 

Der åbnes mulighed for, at parkering alternativt kan placeres som en 
kombination af parkering på egen grund og som længdeparkering 
langs adgangs- og boligveje.
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Fælles opholdsareal - Engen
Landskabet mellem husgrupperne udlægges som et grønt fællesareal 
med karakter som blomster- og græseng. 

Eksisterende beplantning på grunden bevares i videst muligt omfang, 
dog åbnes der mulighed for at lave udsigtskiler i beplantningen mod 
vest.

Der kan plantes solitære træer eller mindre trægrupper. 
Ved søen suppleres de eksisterende hegn med træplantninger, så der 
opstår et skovsø-agtigt landskabsrum omkring søen. Nyplantning skal 
ske med egnstypiske træsorter, herunder nyttetræer og gerne med 
gamle danske træsorter. 

På fællesarealet kan anlægges legeplads, bålsted etc.

Træerne langs den eksisterende allé, som skal danne stamvej, bevares 
i det omfang det er muligt og renoveres så nye træer indgår naturligt 
både placerings- og artsmæssigt. 

Den eksisterende sø holdes uændret og kan fungere som forsinkelses-
bassin, når der etableres de nødvendige foranstaltninger, som eksem-
pelvis olieudskiller. 

Områdets anvendelse
Udover almindelig helårsbeboelse i området er det tilladt, at der på 
boligejendommene drives en sådan virksomhed, som almindeligvis 
kan udføres i boligområder under forudsætning af: 

 - at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke 
forandres (fx ved skiltning el.lign.).

 - at virksomheden er i Miljøklasse 1 (f.eks. liberale erhverv, 
kontor, let service) og ikke medfører gener for omgivelserne.

 - at virksomheden ikke medfører behov for ekstra parkering.
 - at virksomheden ikke medfører gener i form af støj, 

luftforurening eller lugt.
 - at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende 

ejendom.
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Bygninger
Bebyggelsen skal ses som en overgang fra den eksisterende gård til 
den nye bebyggelse på den anden side af Bråbyvej. Farvesammen-
sætning er i forlængelse af den eksisterende gård.
Bebyggelsen er indtænkt i området med henblik på optimale lysfor-
hold ved/i boligerne, samt at der tilgodeses udsyn til friarealerne fra 
alle boligerne. Bebyggelsen er desuden placeret, så der er en naturlig 
ankomstzone mellem vej og bolig. Bygningernes udformning er tilve-
jebragt af hensyn til passivhus princippet, og de skæve og forskudte 
bygninger skaber desuden mulighed for private afskærmninger tæt 
på boligerne.

Belysning
Faxe Kommunes vision for den offentlige belysning kan indeholdes i 
følgende fire målsætninger: Trafiksikkerhed, Tryghed, Æstetik og Ener-
gieffektivitet. 

Belysningen på veje, stier samt opholds- og parkeringsarealer skal 
udføres i overensstemmelse med retningslinjerne i Faxe Kommunes be-
lysningspolitik, vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget 27. august 2009.

Grundejerforening
Indenfor lokalplanområdet fastsættes der bestemmelse for etablering 
af en grundejerforening, som skal tage skøde på henholdsvis fælles-
arealer og vejearealer. 
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FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING

Statslige interesser
Grundvandsinteresser
Det område, kommuneplantillægget vedrører, ligger ikke i et ni-
tratfølsomt indvindingsopland, men i et område med særlige 
drikkevandsinteresser(OSD).

Området henhører derfor under ”Byudvikling og anden ændret areal-
anvendelse inden for OSD og indvindingsoplande, men uden for NFI” 
og skal beskrives i henhold til: ”Statens udmelding til vandplanernes 
retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret areal-
anvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser”.

Der henvises til grundvandsredegørelsen i Faxe Kommuneplan 2013, 
kapitel 7.12 og til kapitel 7.12.1, hvor der redegøres for arealudlæg i 
den sydlige del af Haslev.

Med lokalplanen åbnes mulighed for op til 18 åben-lav boliger på sok-
kelgrunde, samt et fortsat eksisterende gårdanlæg omgivet af meget 
store friarealer og derved en bebyggelsesprocent på ca. 10 og en 
meget lav befæstelsesgrad af området. 

Lokalplanens realisering vurderes alt ialt ikke at betyde en øget trussel 
for grundvandet.

Kommuneplan
Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013

Lokalplan 500-81 ligger inden for kommuneplanens rammeområde 
H-B29. Området er udlagt til åben-lav boliger i passivstandard og min. 
30% fællesareal. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen har 
det vist sig hensigtsmæssigt at inddrage hele matrikel 24a Haslev by, 
Haslev, så man kan opnå en helhedsplanlægning af området.

Dette nødvendiggør, at rammeområdet udvides med ca. 25 %. Lokal-
planen er derfor ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, 
hvorfor Byrådet har valgt at udarbejdet et tillæg nr. 2 til Kommune-
plan 2013. 

De væsentligste ændringer som følge af tillæg nr. 2 er: 
•	 at afgrænsningen af rammeområde H-B29 øges med ca. 25% fra 

ca. 2,9 ha til 3,6 ha. 
•	 inddragelsen af den østlige del af matriklen gør, at det er muligt at 

lave en helhedsløsning, hvor boligerne opføres klyngevis omkring 
et centralt placeret fællesareal. 

•	 at område H-B29 udlægges til åben-lav boliger, som i bred for-
stand skal energioptimeres imod tidligere at være fastsat til at 
bestå af passivhusbyggeri. 

•	 at der kan etableres tagterrasse på boligerne.

Ophævelse af lokalplaner
Området er ikke omfattet af en eksisterende lokalplan. 
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Servitutter og vejbyggelinjer
Langs Ny Ulsevej og Bråbyvej er der tinglyst vejbyggelinjer. Langs 
Bråbyvej skal overholdes en byggelinje fra vejmidten på 9.5 meter og 
langs Ny Ulsevej  er det 25 meter. Inden for disse må der ikke etableres 
bebyggelse o.lign. Byggelinjen er pålagt for at sikre en fremtidig udvi-
delse af vejen evt. med cykelsti eller fortov.

Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med 
lokalplanen, fortrænges af den endeligt vedtagne lokalplan.

Områdets zonestatus
Lokalplanområdet ligger idag i landzone. Med lokalplanens endelige 
vedtagelse overføres delområde I i lokalplanen til byzone. Lokalpla-
nens delområde II forbliver i landzone.

TEKNISKE FORHOLD
Generelt om forsyning
Ny bebyggelse skal tilsluttes områdets forsyningsanlæg og ledninger
for vand, el og telekommunikation. Kabler og rør i området skal frem-
føres i jorden.

Varmeforsyning
Boligbyggeriet opføres som lavenergibyggeri og er derfor fritaget for 
tilslutning til den kollektive varmeforsyning.
Lokalplanområdet skal anvende en udbredt grad af vedvarende 
energikilder til områdets forsyning. 

Kloak og regnvand
Området er ikke beskrevet i spildevandsplanen. Nærværende lokal-
plan lægger op til at spildevand på ejendommen håndteres på egen 
grund.
Ifølge lokalplanen skal sort spildevand kloakeres som et seperatsy-
stem.
Tagvand skal opsamles og anvendes til toiletskyl og tøjvask.
Overfladevand skal nedsives på egen grund. Veje og p-arealer skal 
i videst muligt omfang udføres med permeabel belægning – grus, 
permeable belægningssten mv.

Overskudsvand kan udledes til den eksisterende sø under forudsæt-
ning af det ikke forurener denne og der opnås en dispensation hertil 
fra Faxe Kommune

Vand
Boligområdet skal forsynes med drikkevand fra Haslev Vandværk.

Trafik
Adgang til boligområde skal ske via en adgangsvej, som har overkør-
sel fra Bråbyvej, hvor den eksisterende vej til gården i dag ligger. 
Eventulle sikkerhedsproblemer for de bløde trafikanter, som skal krydse 
Bråbyvej til institutioner og stisystemer kan håndteres ved skiltning og/
eller andre fysiske foranstaltninger, som eksempelvis en hævet flade.
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Affaldsplan
Lokalplanen angiver, at der skal etableres plads til beholdere/con-
tainere for affald og genanvendelige materialer i områder udlagt til 
åben-lav bebyggelse.
De fælles pladser skal indrettes og placeres, så affaldshåndteringen 
kan udføres i.h.t. de til enhver tid gældende AT-anvisninger om ma-
nuel håndtering og transport af dagrenovation.

Tilladelse fra andre myndigheder

Landbrugsloven
Der er landbrugspligt på arealet indenfor lokalplanens område. Derfor 
er jordbrugskommissionens tilladelse til ophævelse af landbrugspligten 
nødvendig, før bygge- og anlægsprojekter kan igangsættes

ARKÆOLOGISKE INTERESSER

På baggrund af en generel viden om fortidsminder i området vurde-
res det sandsynligt, at der kan være fortidsminder på arealet, som er 
beskyttet i henhold til museumsloven.

I forbindelse med bygge- og anlægsarbejder kan der findes fortids-
minder, som er beskyttet i henhold til museumsloven. For at mindske
risikoen for en – for alle parter uhensigtsmæssig – midlertidig stands-
ning af et igangværende jordarbejde, skal der forinden nye arbejder 
påbegyndes tages kontakt til Museum Sydøstdanmark med henblik 
på en vurdering af, om der bør foretages arkæologiske prøveunder-
søgelser på de berørte arealer, jf. Museumsloven §§25-24.

Regler og vejledning på området kan findes på Kulturstyrelsens hjem-
meside: www.kulturstyrelsen.dk

Hvis der under anlægsarbejder afdækkes fortidsminder, forudsætter
det videre arbejde, at der indhentes tilladelse fra Museum Sydøstdan-
mark.  

Henvendelse kan ske til museerne@museerne.dk

MILJØFORHOLD
Støj
Støj fra veje: Ifølge Miljøstyrelsens “Vejledning om støj fra veje”, skal 
der ved ny bebyggelse til støjfølsom anvendelse - eksempelvis boliger 
- afværges gener fra biltrafik som støjkilde.

Det skal tilstræbes, at udendørs opholdsareal i umiddelbar tilknytning 
til boliger ikke har et støjniveau over 58 dB. Det samme gælder for stier 
ved boligerne. Boligfacader skal udformes, så der i sove- og opholds-
rum ikke er et trafikstøjniveau over 46dB.

I følge kommuneplanens afsnit 7.9 Støj, påfører trafikken fra Bråbyvej 
omgivelserne væsentlige støjgener. Kommuneplanen anbefaler, at 
boliger placeres minimum 75 meter fra gennemfartsveje.

Kommuneplanens anbefalinger bygger på, at den maksimale 
hastighed på gennemfartsveje er 80 km/t. På strækningen ud for 
lokalplanområdet er hastigheden nedsat til 70 km/t og dermed burde 
støjbelastningen være mindre.

Ved projektering af ny bebyggelse, inden for lokalplanens område, 
skal der overfor Kommunen redegøres for, hvordan trafikstøj afværges 
for støjfølsomme funktioner.
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Naturbeskyttelse
§3 Sø: Indenfor lokalplanområdet ligger en sø, der er omfattet af 
Naturbeskyttelseslovens §3. Naturbeskyttelsesloven udpeger i §3 visse 
naturtyper (enge, søer, vandhuller, moser, overdrev, strandenge og 
heder) til beskyttede områder, hvor tilstanden ikke må ændres uden 
en dispensation fra Faxe Kommune. Dette sker for at sikre dyre og 
plantelivet.

Søen ligger i et område som skal indgå i boligernes fællesareal og 
skal forblive uændret, hvilket ikke ikke forventes at påvirke søens nu-
værende tilstand. 

I tilfældet hvor søen skal fungere som regnvandsbassin el. lign. er det 
en ændring af tilstanden og dette kan kun ske med dispensation fra 
Faxe Kommune.

Jordforurening
Ifølge Region Sjællands kort er der ikke registreret jordforurening in-
denfor lokalplanens område. 

Flytning af jord skal anmeldes til kommunen i henhold til Faxe Kommu-
nes gældende regulativ for jordflytning.

Kortlægning af jordforurening er en dynamisk proces og kan ændres 
med ny viden. Interesserede kan finde seneste viden om jordforure-
ning på http://webkort.regionsjaelland.dk.

Området er ligger i landzone. Ved vedtagelse af nærværende lokal-
plan overgår størstedelen af lokalplanens område til byzone, hvorved 
denne del også automatisk områdeklassificeres ifht. jordforurening.

Hvis der under bygge- og anlægsarbejde konstateres en forurening af 
jorden, skal arbejdet standses og Faxe Kommune skal kontaktes. For-
pligtelsen påhviler ejendommens ejer og den der udfører eller lader 
udføre det pågældende arbejde.

MILJØSCREENING

I forbindelse med udarbejdelsen af denne lokalplan er der i henhold 
til “Lov om miljøvurdering af planer og programmer” gennemført en 
screening, der vurderer lokalplanens indvirkning på miljøet.

Screeningen har vist, at lokalplanen ikke vil betyde en væsentlig 
miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø, fordi:
•	 områdets fremtidige anvendelse til energioptimerede boliger vur-

deres at være et positivt tiltag for byen og området
•	 områdets særlige drikkevandsinteresser vil ikke blive påvirket af 

den meget lette udnyttelsesgrad af området med 18 nye boliger
•	 den trafikbelastning, som boligområdet medfører, vurderes at 

være så begrænset, at det ikke forventes at give en belastning af 
området

På dette grundlag har Byrådet vurderet, at der ikke er behov for at 
gennemføre en miljøvurdering i forbindelse med lokalplan 500-81 og 
tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013.

Miljøscreeningen kan rekvireres ved henvendelse til Faxe Kommune 
Center for Erhverv og Udvikling.
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1.00  Lokalplanens formål
1.01  Det er lokalplanens formål:
 -at udlægge et boligområde til energioptimeret forsøgsbyggeri
 -at udlægge boligerne i 3 klynger omkring et stort fællesareal med 

karakter af ”eng”
 -at området fremstår som en helhed - herunder at ingen af klyngerne 

afviger væsentlig hverken i form, farve og materialer
 -at sikre boligerne fremstår ensartet klyngevis 
 -at sikre, at fællesarealerne indrettes med en høj kvalitet.
 -at sikre, at bebyggelsen bliver udført som lavenergi byggeri.
 -at sikre mulighed for en udbredt grad af vedvarende energikilder til 

områdets forsyningssteder.  

2.00  Område og zonestatus
2.01  Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter 

matriklen 24a Haslev, Haslev by og alle matrikler der efter lokalplan 
offentliggørelse udstykkes fra ejendommen. 

2.02 Lokalplanområdet opdeles i henholdsvis delområde I og delområde 
II. Ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplan overføres 
delområde I til byzone og delområde II forbliver i landzone

3.00  Områdets opdeling og anvendelse

3.01  Lokalplanens område I udlægges til henholdvis boligformål, rekreative 
fællesarealer, teknisk anlæg, parkering og veje, jf. kortbilag 3

3.02  Område II forbliver uændret, men kan indrettes med fællesfaciliteter 
for boligerne i område I, herunder eksempelvis kontorfællesskab, 
fælleslokaler eller gårdbutik. 

3.03 Indenfor område I udlægges tre boligklynger B1, B2, og B3, jf. 
kortbilag 3. B1-B3 må kun anvendes til boligformål i form af åben-
lav bebyggelse med tilhørende vej og parkering. Boligklyngerne 
udbygges etapevis og færdiggøres en ad gangen. 

3.04 Derudover udlægger lokalplanen:

 - Område O må kun benyttes til fælles rekreativt område 

 - Område P må kun anvendes til parkering - evt. udbygget med 
anlæg til solenergi, samt affaldsanlæg. 

 - Område T må kun anvendes til teknisk anlæg (pumpestation)

3.05 Det er en forudsætning, at bygninger placeres og udformes således, 
at trafikstøj reduceres til under 30 dB(A) i opholdsrum, og at udendørs 
opholdsarealer indrettes således at trafikstøj ikke overstiger 55 dB(A).

 Støjkravenes opfyldelse skal dokumenteres i forbindelse med ansøg-
ning om byggetilladelse.

3.06 I alle delområder kan der opføres anlæg, som er nødvendige 
for områdets forsyning, herunder placering af solcelleanlæg og 
jordvarmeanlæg

 

LOKALPLANBESTEMMELSER
Lokalplan 500-81
Boliger på Engen i Haslev
Faxe Kommune

I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af den 
27. maj 2013) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2.1 
nævnte område: 
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4.00  Udstykning

4.01 Område I skal udstykkes som sokkelgrunde på en naturgrund jf. 
kortbilag 2a

4.02 Alternativt gives mulighed for at udstykke området til almindelige 
parcelhusgrunde jf. kortbilag 2b.

4.03 Hele lokalplanområdet skal følge samme udstykningsplan, dvs. 
området enten udstykkes jf. kortbilag 2a eller 2b og ikke en 
kombination.

4.04 Ved sokkeludstykning skal udstykningen gives en størrelse, så der 
opnås 2 meter fra soklen til matrikelskel (grundet forsyningsforhold)

4.05 Ved udstykning som individuelle matrikler jf. kortbilag 2b,skal 
grundstørrelsen være minimum 650 m². 

4.06 Fællesarealer, parkeringsarealer og veje kan udstykkes selvstændigt. 

4.07 Undtaget fra ovenstående bestemmelser er mindre udstykninger 
beregnet til tekniske bygninger, der er nødvendige for områdets 
forsyning, jf. §3.07.

5.00  Vej-, sti- og parkeringsforhold

5.01  I delområde A skal der udlægges areal til nye stier, veje og parkering 
som vist på kortbilag 3.

Veje

5.02 Adgangsvej a-e udlægges som stamvej, langs den eksisterende allé. 
Stamvejen gives en bredde af minimum 6 meter og den ene side af 
alletræerne forsøges bevaret og den anden side af alleen tilplantes 
med nye træer.

5.03 Stamvejen skal befæstes med belægningssten eller asfalt.

5.04 Af hensyn til renovationsvogne mv. skal boligvejene indrettes 
med vendepladser, efter vejlovens regler, ved vejens afslutning i 
boligklynge B1 og B3.

5.05 Ved vejtilslutning skal hjørnene af de tilstødende ejendomme 
afskæres jf. vejlovens regler herom.

5.06 Ved overkørsler til Bråbyvej skal der sikres oversigtsarealer jf. vejlovens 
regler herom. I oversigtsarealerne må der ikke etableres beplantning, 
bebyggelse, skilte mv. som får en større højde end 0,8 m

5.07  Boligveje, parkeringarealer  mv. kan anlægges med permeable 
overflader i form af belægningssten, græsarmering, grus eller en 
kombination af en eller flere af nævte belægninger.

Parkering

5.08 Parkeringspladser tilsluttes stamvej a-f som to samlede 
parkeringsområder. Derudover anbringes der parkeringspladser langs 
adgang- og boligvejene udlagt som længde-parkering.

5.09 Der skal udlægges areal til parkering svarende til 2 p-pladser pr. 
ejendom. 

5.10 Parkeringsarealer skal udføres i belægningssten, græsarmering, grus 
eller en kombination af en eller flere af nævte belægninger.

5.11 Indenfor delområde I må henstilling af ikke indregistrerede køretøjer af 
enhver art, samt campingvogne, både og lign. hverken finde sted på 
grunde, veje eller friarealer.
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5.12 P-pladser på det fælles parkeringsareal må overdækkes som carport 
med en maksimal højde på 2,5 meter og solceller kan integreres i 
carportens tag.

Stier

5.13 Der udlægges areal til stier med en beliggenhed og udformning, i 
princippet som vist på kortbilag 3.

5.14 Stier skal udlægges i en bredde af 1,5 m. Belægning skal være 
belægningssten græsarmering, grus eller en kombination af en eller 
flere af nævte belægninger.

6.00  Ledningsanlæg og belysning
6.01  Alle forsyningsledninger til el, vand, spildevand mv. inden for 

lokalplanområdet skal fremføres i jord.
6.02  Ny bebyggelse inden for lokalplanområdet opføres som 

lavenergibyggeri og er fritaget for tilslutningspligt til kollektiv 
varmeforsyning.

6.03  Ny bebyggelse inden for lokalplanområdet skal tilsluttes byens 
spildevandsystem. 

6.04  Ny bebyggelse skal tilsluttes almen vandforsyning, 
6.05 Overfladevand fra tage, veje, pladser og andre befæstede anlæg 

skal som udgangspunkt afledes indenfor lokalplanens område fx ved 
opsamling til toiletskyl, tøjvask mv. eller nedsivning på egen grund.

6.06 Vej- og stibelysning indenfor lokalplanens område skal udføres 
som klasse E2 anlæg og i overnesstemmelse med Faxe Kommunes 
belysningspolitik.

7.00  Bebyggelsens placering og udformning 
Inden for boligklyngerne B1, B2 og B3 gælder.
7.01  Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25% ved udstykning til 

parcelhusgrunde
7.02 Boliger skal placeres i  klynger i henhold til de retningsgivende 

udstykningsplaner 2a eller 2b. 
7.03 Ved udstykning som sokkelgrunde jf. kortbilag 2a, skal alle 

boligfacader orienteres i samme retning. 
7.03 Ved udstykning som sokkelgrunde jf. kortbilag 2a, skal udstykningen 

ske således, at der er minimum 2 meter fra sokkel til skel hele vejen 
rundt om bygningen. 

7.04 Ved udstykning som sokkelgrunde jf. kortbilag 2a gives grunden og 
dermed byggefelterne en størrelse på maksimalt 250 kvm.

7.05 Ved udstykning jf. kortbilag 2a skal al bebyggelse, både beboelse og 
småbygninger, indenfor hver klynge fremstå ensartet. Bebyggelsen 
skal udføres som samme hustype, med samme tagform og 
taghældning.

7.06 Boliger må opføres i 2 etager med tagterrasse og med en 
bygningshøjde på op til 8,5 m. 

7.07 Enkelte bygningsdele, så som skorstene, ventilationshætter og lign., 
som er nødvendige for en bygnings funktion, kan tillades med en 
højde på maks. 0,8 m målt fra tagets overflade.

7.08 Der kan opføres carporte med maksimal bygningshøjde på 2,5 meter. 
Carporte kan både integreres i boligen eller være fritstående, ved 
udstykning til parcelhusgrunde.
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7.09 Indenfor boligklynge B2 kan der på udstykningen tættest på 
adgangsvejen opføres et prøvehus - uafhængigt af hvornår klyngens 
øvrige boliger opføres.

8.00  Bebyggelsens ydre fremtræden
8.01  Boligerne skal fremstå ensartet mht. til form, farve og materialevalg på 

tage, facader, vinduer, døre, småbygninger mv. inden for den enkelte 
boligklynge ved udstykning i henhold til kortbilag 2a.

8.02 Facader skal fremstå som et skift mellem åbne og lukkede 
facadepartier. Ved etablering af tagterrasser, skal disse fremstå med 
minimum 50% tranparans i facaderne.  

8.03  Bebyggelsen skal fremstå med udvendige bygningssider i træ, puds, 
naturskifer, plademateriale eller metalbeklædning. 

8.04 Med undtagelse af glaspartier, solcellepaneler og solfangere må der 
ikke anvendes reflekterende materialer. 

8.05 Facader, vinduer og døre skal fremstå farvemæssigt i enten 
materialets naturlige udseende (evt. olieret eller lakeret), eller inden 
for skalaen sort, grå, beige & hvid; og ligeledes ensartet indenfor hver 
klynge.

 8.06 Anlæg til indvinding af solenergi kan integreres i tage og 
facader. Der må kun anvendes paneler med lav refleksion.

8.07 Boligerne skal på 75% af tagfladen fremstå med ”fladt tag” og der 
kan etableres tagterrasser eller taghaver. 

8.08 Tage skal udføres uden udhæng, udover bredden på en tagrende
8.09 Tagbelægning skal fremstå i sort eller mørkegrå nuancer. Der må ikke 

anvendes reflekterende materialer.
8.10 Småbygningner skal udføres med samme taghældning samt i samme 

materialer og faver som beboelsesbygningen 
  Carporte og affaldsstationer - enkeltståenden eller sammenbyggede 

- kan tillige udføres i træ. 
 Tage skal udføres uden synlig taghældning og sorte. 
8.11 På sammenbyggede carporte og affaldsstationer må opsættes 

anlæg til indvinding af solenergi både på tage og facader. Anlæg til 
indvinding af solenergi må integreres i tage og facader, eller opstilles 
på tage skråtstillet op til 45°. Der må kun anvendes paneler med lav 
refleksion og de på ikke overstige højden på øvrige bygninger.
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9.00  Ubebyggede arealer

9.01  Hvis der udstykkes jf. kortbilag 2a skal opholdsarealer indenfor den 
enkelte sokkelgrund udlægges ved etablering af terrasser, som må 
hegnes og hvortil der må etableres støttemure op til 0,5 meter. 

9.02  Hvis der udstykkes jf. kortbilag 2a må der ikke hegnes mellm grunde 
og friarealer, veje, parkering mv. Skal der hegnes i naboskel til hele 
lokalplanområdet, skal dette ske som levende hegn, evt. suppleret 
med trådhegn i en maksimal højde på 1,5 meter. 

9.03  Hvis der udstykkes jf. kortbilag 2b kan der hegnes i skel og hegn 
skal etableres som levende hegn evt. suppleret med trådhegn i en 
maksimal højde på 1,5 meter.

9.04  Fælles friarealer skal udgøre minimum 50% af områdets samlede 
areal. 

9.05  Fælles friarealer skal friholdes for bebyggelse og anlæg

9.06  Indenfor fælles friarealer kan dog indrettes legepladser, bålplads og 
mindre overdækninger i forbindelse med rekreativt ophold. 

9.07  Beplantning på område O skal udføres i princippet og i samme 
omfang som vist på kortbilag 4. Beplantningsplanen skal tage 
udgangspunkt i et egnstypisk artsvalg og nyplantning skal være 
af gamle danske sorter. Ved etablering af beplantning skal den 
omkringliggende bebyggelses udsigtsforhold respekteres. Dette 
gælder ved placering af træer, hegn og buske.

9.08  Der må ikke foretages ændringer af den på kortbilag 3 udpegede sø  
uden byrådets tilladelse.

9.09 Langs Bråbyvej skal etableres et minimum 1 m bredt plantebælte 
Plantebæltet skal bestå af egenstypiske træer og buske af 
løvfældende arter. 

9.10 Indenfor område T kan der opføres teknisk anlæg, som pumpestation.

10.00  Terrænforhold
10.01  I forbindelse med byggemodning af området kan der foretages 

de nødvendige terrænreguleringer i forhold til etablering af veje, 
p-pladser og boliggrupper. Efter byggemodningen af området må 
der ikke foretages terrænregulering på de enkelte grunde nærmere 
naboskel end 1 meter og på mere end +/- 0,5 m i forhold til terræn.

10.02 Med henblik på støjreduktion fra Ny Ulsevej, kan der ved 
byggemodningen af området ske en terrænregulering som udføres, 
så det fremstår som en naturlig forlængelse af det eksisterende 
terræn. 

10.03 Der må ikke etableres permanente jordoplag indenfor lokalplanens 
område. 
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11.00  Grundejerforening
11.01  Der skal stiftes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige 

ejere af grunde inden for lokalplanens område.
11.02  Grundejerforeningen skal oprettes når 25% af boligerne indenfor 

lokalplanområdet er taget i brug eller når Faxe kommune kræver det.
11.03  Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Faxe kommune.
11.04  Grundejerforeningen skal varetage grundejernes fælles opgaver, som 

anlæg, drift og vedligeholdelse af de udlagte fællesarealer, private 
fællesveje og stier indenfor lokalplanens område.

11.05  Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på fællesarealerne, 
herunder veje, stier, friarealer mv. jf. §4. 

12.00 Forudsætninger for ibrugtagning
12.01  Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er sket tilslutning til byens 

spildevandsystem. 
12.02  Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er sket tilslutning til 

elforsyning.
12.03  Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før stamvejen er etableret jf. § 

5.02 og §5.03 med tilhørende belysning.  
12.04  For den enkelte boligklynge gælder, at boligvej, vendeplads, 

fællesstier, boligstier og parkeringsarealer er etableret med belysning 
inden bebyggelsen kan tages i brug.

12.05  Jf. § 7.09 kan opføres et prøvehus, som er udtaget fra ovenstående 
bestemmelser 12.03 og 12.04 

13.00  Servitutter
13.01  Tilstandsservitutter der er uforenelige med denne lokalplan fortrænges 

af planens bestemmelser
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Lokalplanens retsvirkninger

Når der er sket offentlig bekendtgørelse af den endeligt vedtagne 
lokalplan, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med 
planens bestemmelser.

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 lokalpla-
nens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principper-
ne i planen. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilveje-
bringelse af en ny lokalplan. 

En bestemmelse i en lokalplan, hvis indhold er fastlagt efter aftale 
med statslige eller regionale myndigheder, kan kun fraviges med mil-
jøministerens henholdsvis den pågældende myndigheds samtykke.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforene-
lige med lokalplanen, fortrænges af planen.

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige 
bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven.
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VEDTAGELSESPÅTEGNING

I henhold ti Lov om planlægning vedtages lokalplan nr. 500-81, for 
Boliger på Engen i Haslev, til offentlig høring.

Faxe Byråd, den 9. juni 2015

Knud Erik Hansen    Kirsten Jacobsen

Borgmester    Direktør
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TILLÆG NR. 2 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2013

Baggrund
I Faxe Kommuneplan 2013 er rammeområde H-B29 udlagt til et bolig-
område for energioptimerede boliger i et naturområde. Dette ram-
meområde omfatter en del af matrikel 24a Haslev by, Haslev. 

Ved lokalplanlægning af området har det vist sig hensigtsmæssigt at 
medtage hele matriklen, således der kan ske en helhedsplanlægning 
af området, hvor eksisterende sø og beplantning på grunde medta-
ges i en helhedsplanlægning. Boligerne kan derved placeres mere 
optimalt i forhold til sol og skygge på grunden og samtidig kan de 
placeres i klynger omkring et englignende fællesområde.

Der sker altså en regulering af rammeområdets afgrænsning, der 
fremover omfatter hele matriklen 24a Haslev by, Haslev og har sam-
menfald med afgrænsningen af lokalplan 500-81. Derudover sker der 
en mindre tilpasning af rammens bestemmelser, som det fremgår af 
skemaet.

Grundvandsinteresser
Det område kommuneplantillægget vedrører ligger ikke i et nitratføl-
somt indvindingsopland, men i et område med særlige drikkevandsin-
teresser.

Området henhører derfor under ”Byudvikling og anden ændret area-
lanvendelse inden for OSD og indvindingsoplande, men uden for NFI” 
og skal beskrives i henhold til: ”Statens udmelding til vandplanernes 
retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret area-
lanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser”.

I Faxe Kommuneplan 2013 gives en redegørelse for retningslinjer 40 og 
41 i kapitel ”7.12 Vandplaner og drikkevandsområder” og kommunens 
grundvandsredegørelse er også at finde her.
Dernæst redegøres for behovet for udlægning af byudviklingsom-
råder i Haslevs sydlige område i kapitel 7.12.1: ”Særlig redegørelse 
for arealudlæg i Haslev”. Redgørelsen omhandler et arealudlæg til 
byudvikling umiddelbart vest for rammeområde H-B29, som tillige er et 
NFI område. 

I dette kommuneplantillæg henvises derfor til den længere beskrivelse 
og opsumere her kun følgende:

Kommuneplantillæg nr. 2 omhandler en mindre udvidelse af et ram-
meområde til ikke grundvandstruende byudvikling i form af åben-lav 
boliger. Udnyttelesgraden af området er uændret, hvor blot placerin-
gen af fællesareal for området medtages i planlægningen og der-
med i rammeområde H-B29. I henhold til retningslinje 41 vurderes det 
derfor ikke at udvidelse af rammeområde H-B29 vil betyde en øget 
trussel af grundvandsressourcen.
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Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 2

Rammeområde H-B29

H-B29 Bebyggelsens 
art

Max  
bebyggelse

Max  
bygningshøjde

Max antal  
etager

Bemærkninger

KP13 Boligområde

Åben-lav  
bebyggelse

25% 8,5 m 2 etager Boliger opføres som et forsøgs-
projekt med passivhuse. Der 
skal anvendes en udbredt grad 
af vedvarende energikilder til 
områdets forsyning. Beliggende 
i et Parkanlæg med min. 10 % 
fælles opholdsarealer. Ekst. Sø og 
beplantning skal bevares videst 
muligt. Ekst. Gårdanlæg indrettes 
til fællesfaciliteter. Fælles parkering 
ved indkørsel til området.

Tillæg nr. 2 Boligområde

Åben-lav

25% 8,5 m 2 etager 
+ tagterasse

Boliger opføres som et forsøgs-
projekt med energioptimerede 
huse. Der skal forsøges anvendt en 
udbredt grad af vedvarende ener-
gikilder til områdets forsyning. 
Bebyggelsen placeres omkring et 
engareal, som udlægges til fælles 
opholdsareal, som udgør min. 50 % 
af arealet. 
Eksisterende sø og beplantning skal 
bevares uændret i videst muligt 
omfang. 
Området indrettes med fælles 
parkeringsområder.
Gårdanlæg kan indrettes til fæl-
lesfaciliteter. 
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Miljøscreening
I forbindelse med udarbejdelsen af dette kommuneplantillæg er der 
i henhold til “Lov om miljøvurdering af planer og programmer” gen-
nemført en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet. 

Screeningen har vist, at kommuneplantillægget ikke vil betyde en 
væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende 
miljø. 

Herunder, at byudvikling i form af åben-lav boliger i Haslevs sydlige 
del ikke vil medføre en øget trussel for grundvandsressourcen.

På dette grundlag har Byrådet vurderet, at der ikke er behov for at 
gennemføre en miljøvurdering i forbindelse med tillæg nr. 2 til Kommu-
neplan 2013.

Miljøscreeningen kan rekvireres ved henvendelse til Faxe Kommune 
Center for Erhverv og Udvikling.eret, at der ikke skal  at gen-
nemføre en miljøvurdering
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Vedtagelsespåtegning

I henhold til Lov om planlægning vedtages kommuneplantillæg nr. 2 
til endeligt.

Faxe Byråd, den 9. juni 2015

Knud Erik Hansen    Kirsten Jacobsen

Borgmester    Direktør
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