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Faxe Kommune    Skovholmslund ApS 
Planafdelingen    Georg Garth-Grüner 
Frederiksgade 9    Munkholmvej 424 
4690 Haslev     4060 Kirke Saaby 
 
     6/1/2020 
 
 
 
Anmodning om udarbejdelse af lokalplan m.v. for et boligområde ved Skovholmslund i Haslev. 
 
Jeg skal herved anmode om, at der igangsættes en planlægningsproces, herunder udarbejdelse af en 
lokalplan, for næste etape af byudviklingen ved Skovholmslund i Haslev. 
 
1. Baggrund og formål 
Kommuneplanens tekst om at ”Hoveddrivkraften for kommunens udvikling vil være en øget bosætning..”, 
illustrerer den overordnede baggrund for mit arbejde, og dermed denne anmodning. 
 
I området er udbygningsituationen den, at åben-lav udstykningen på Kaare Klints Vej er udsolgt, tæt-lav 
bebyggelsen Viften I er ibrugtaget, tæt-lav bebyggelsen Viften II er projekteret og i udbud, i åben-lav 
udstykningen Arne Jacobsens Vej (1) er der solgt 17 ud af 23 grunde, og åben-lav udstykningen Arne 
Jacobsens Vej (2) er under projektering med 17 grunde til byggemodningstart i det tidlige forår.  Herefter er 
byzonejorden ved Skovholmslund fuldt udnyttet. Med et almindeligt salgstempo er ønsket således at 
igangsætte næste planproces for arealerne, der er beskrevet som ”Fremtidig byvækst” i Kommuneplanen. 
 
Der har igennem salgsperioden for ovenstående udstykninger været en række potentielle købere, der er 
sprunget fra som følge af usikkerheden om, hvorvidt vejudlægget Sdr. Teestrupvej en dag skulle 
gennemføres. Samtidig er der et generelt og udtalt ønske fra grundkøbernes side om at ”Helhedsplan 
Skovholmslund”, der er angivet i Lokalplan 500-82, udfoldes, igangsættes og gøres forpligtende således det 
samlede områdes udviklingsprincipper sikres.  
 
På den baggrund er formålet med denne anmodning, at fortsætte den igangværende og positive udvikling 
af området med gode byggegrunde til kvalitetsbevidste familier. Konkret gennem rammeplanlægning for 
hele Helhedsplanens område, detailplanlægning for to delområder til boligformål og sløjfning af 
vejudlægget for Sdr. Teestrupvej. 
 
Anmodningen indebærer samtidig et kommuneplantillæg. Det er mit håb at tidens gunstige muligheder for 
øget tilflytning, og dermed rettidig udvikling af skattegrundlaget, vejer tungere end den mere 
administrative tilgang om, at dette bør vente til næste kommuneplanrevision. Det er samtidig mit håb at 
det tages med i overvejelserne, at der på Skovholmslund til stadighed er udvikling og aktive udstykninger, 
således området undgår at ”ligge passivt hen”, som det ses andre steder. 
 
2. Placering 
Området er jf. Kort 1 beliggende syd for det eksisterende boligområde Arne Jacobsens Vej, Kaare Klints Vej 
og Hanegal. Mod øst er det afgrænset af jernbanelinjen, og mod syd og vest er det afgrænset af 
landbrugsareal. Stamvejen Skovholmslundvej gennemskærer området fra nord mod syd, og Troelstrup Bæk 
gennemskærer området fra nordøst til sydvest. 
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Kort 1 

Placeringskort med omkringliggende lokalplaner 
 
3. Visionen 
Jeg har siden erhvervelsen i 2006 arbejdet målrettet for sammenhængende udvikling af boligområdet ved 
Skovholmslund, og vel at mærke uden suboptimerede knopskydninger. Det skal fortsat udvikles til et 
område med helhedsfokuseret sammenhængskraft, hvor de grønne arealers indretning fremmer 
fællesskaber på tværs af forskelligheder. Principperne herfor er kondenseret i Helhedsplan Skovholmslund, 
og med en lokalplanlægning for det samlede område er ønsket at forankre visionen i forpligtende og mere 
detaljerede planer. 
 
4. Lokalplanen 
Lokalplan 500-82 har været ”en succes”. Det er ønsket, at lokalplanen for denne anmodning i hovedtræk 
benytter samme gode principper med en naturlig videreudvikling heraf. 
 
4.1  Det samlede lokalplanområde 
Lokalplanområdets samlede udstrækning anmodes om at omfatte de ikke-lokalplanlagte dele af området 
for Helhedsplan Skovholmslund som markeret på Kort 1. Dette således at to delområder til åben-lav 
detailplanlægges, mens øvrige boligområder rammelokalplanlægges og forbliver i landzone. 
 
Den beskrevne vision for Skovholmslund bygger som nævnt på ønsket om sammenhængende planlægning. 
Det vil give en tryg og stabil bosætningsudvikling i området, hvis tilflyttere får forudsigelighed i de samlede 
udbygningsplaner. Helhedsplan Skovholmslund, vist på Kort 2, ønskes derfor opdateret og gjort bindende i 
den lokalplan der hermed anmodes om. 
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Kort 2 

Helhedsplan Skovholmslund 
 
4.2  Boligområderne til detailplanlægning samt vejudlæg for Sdr. Teestrupvej 
Der anmodes om detaillokalplanlægning for to delområder til boligformål i forlængelse af de tilstødende i 
Lokalplan 500-82. Samtidig anmodes om sløjfning af vejudlæg for Sdr. Teestrupvej. Både delområderne og 
vejudlægget er markeret med henholdsvis rødt og gråt på nedenstående Kort 3. 
 
Boligområderne er placeret som vist, af hensyn til en færdigudbygning af Arne Jacobsens Vej, samt af 
hensyn til Faxe Forsynings investering i regnvandsledning og –bassin nord for Troelstrup Bæk. 
 
Boligområderne kan rumme ca. 43 store åben-lav grunde med en gennemsnitsstørrelse på ca. 950 m2.  
 
Landinspektørfirmaet LE34 har i 2015, i samarbejde med Planafdelingen, lavet udkast til lokalplan for disse 
delområder og de omkringliggende grønne arealer som vist på Kort 3. Områderne blev dog, i samråd med 
Planafdelingen, taget ud af det endelige forslag til Lokalplan 500-82, eftersom sløjfningen af vejudlægget 
for Sdr. Teestrupvej ville forsinke lokalplanprocessen. Lokalplanudkastet med tilhørende 
kommuneplantillæg, hvoraf to delområder således ikke blev medtaget i den endelige version, ses af bilag 1. 
 
Sdr. Teestrupvej var oprindeligt udlagt, for på sigt at kunne aflaste Teestrupvej og dennes ensporede 
jernbanebro. Banestyrelsen opgraderede imidlertid i 2017 broen til dobbeltrettet vej inkl. cykelsti, og 
sammenholdt med planerne om motorvejsforbindelsen Rønnede/Næstved, er berettigelsen for 
vejudlægget, med en jernbanetunnel ved siden af den opgraderede bro, bortfaldet.  
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Kort 3 

Kortbilag fra udkast til Lokalplan 500-82 med rødmarkering af denne anmodnings  
nye delområder til boligformål samt markering af vejudlæg for Sdr. Teestrupvej 

 
4.3  De rekreative områder 
Med denne lokalplan ønskes der skabt muligheder for snarlig etablering af store grønne oplevelsesforløb, til 
glæde for nuværende og tilflyttende beboere. Området har en række iboende naturelementer, der 
udnyttet og sammenkoblet kan gøre området yderst attraktivt, og som vil være et væsentligt element i at 
fremme bosætningen.  
 
Et af Helhedsplan Skovholmslunds bærende elementer er de grønne upolerede oplevelseskorridorer med 
engpræg og temaer som bæk, duft, smag, skovbryn, sø, dige, poesi etc.  
Som vist på Kort 4 ønskes Troelstrup Bæk genslynget og med en mere flad graveprofil. Dette vil gøre den 
både mere tilgængelig og samtidig øge det mulige vandvolumen a.h.t. klimasikring, idet den afvander 
Skoleengen. Der skal være broer, spange og trædesten samt variationer i bredde og bundmateriale til 
fremme af biodiversitet.  
Desuden ønskes der etableret et forløb med blomstereng-vegetation, samt buske og træer der afgiver duft. 
Nogle i kraft af deres blomster og andre gennem deres frugter, bark, ved eller løv.  
Desuden ønskes der etableret et område med tæt skov og søer, der samtidig har funktion som 
regnvandsbassiner og dermed bidrager til områdets klimasikring.  
Endelig ønskes der etableret en skovklædt støjvold mod jernbanen, hvor østsiden beplantes med 
stedsegrønne buske der reducerer støjsmitte og respekterer eldriftservitutten, og vestsiden beplantes med 
åben og varieret skov til rekreativ brug. Voldens anvendelse af råjord fra Haslevområdets byggerier vil 
reducere transportudgifter til modtageanlæg i eks. Køge/Slagelse/Næstved, og dermed billiggøre lokalt 
byggeri. 
 
Etablering af støjvold og tilvoksning af rekreative områder tager tid, men med rettidig igangsætning vil det 
gøre de fremtidige boligområder yderst attraktive når disse på sigt detailplanlægges.  
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Kort 4 

Grønne oplevelseskorridorer til etablering 
 

4.4  Rammelokalplanlagte boligområder til senere detailplanlægning 
Af hensyn til samlet og sammenhængende planlægning for hele Helhedsplan Skovholmslunds område 
ønskes fremtidige boligområder syd for Troelstrup Bæk medtaget i anmodede lokalplan. Disses 
sammenhæng til de omkringliggende rekreative områder er afgørende for begge dele og dette bør 
indarbejdes. Samtidig øges trygheden for tilflyttere, der kan forudse udviklingsplanerne for det samlede 
område.  
 
Disse kommende boligområder ønskes rammelokalplanlagt til boligformål, og således de forbliver i 
landzone indtil detailplanlægning. Områderne er vist på Kort 5. 
 

 
Kort 5 

Boligområder til rammelokalplanlægning og 
senere detailplanlægning 
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5. Øvrigt 
Ejerforhold: Skovholmslund ApS 
Adresse: Skovholmslundvej og Arne Jacobsens Vej, Haslev 
Matrikelnr.: 9a og 9e, Troelstrup By, Haslev. Sydlig del af matr.nr. 3f bør overvejes medtaget. 
Arealer (ca.):  Boligområder til detailplanlægning: 4,4 ha. 
 Boligområder til rammeplanlægning og senere detailplanlægning:  22,4 ha. 
 Samlede rekreative områder i anmodede lokalplanområde: 10 ha. 
Anvendelse: Boligformål (helårsbeboelse) og rekreative arealer i tilknytning hertil. 
Udformning: Åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse med maks. bebyggelsesprocent på hhv. 30 og 

40 og op til hhv. 1½ og 2 plan. 
Vejforhold: Adgang via stamvejen Skovholmslundvej og fordelingsveje herfra. 
Anden planlægning: Området er i landzone og angivet som ”Fremtidig Byvækst” i Faxe Kommuneplan. 
 Centralt i området ligger gården ”Skovholmslund” og et nabohus. 

I området ligger 4 stk. mergelgrave (forbliver), regnvandsbassin (forbliver) beskyttede 
diger (forbliver), og der skal gennemføres arkæologiske forundersøgelser. 
Området ligger indenfor Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og 
indenfor Nitratfølsomt Indvindingsområde (NFI). 

Omkostninger: Som ved Lokalplan 500-82 tilbydes det, at lade lokalplanudkastet udføre af ekstern 
rådgiver for undertegnedes regning.  

 
 
 
 
Måtte der opstå spørgsmål står jeg naturligvis til rådighed, og håber i øvrigt på en drøftelse af ovenstående 
inden evt. oplæg til politisk behandling. 
 
 
 

Venligst 

 
Georg Garth-Grüner 
Skovholmslund ApS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




