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Lov om pLanLægning
Lov om planlægning (LBK nr. 287 af 16. april 2018 med senere ændringer) samler 
alle reglerne om fysisk planlægning. 

Zoneinddeling
Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhuszoner og landzoner. Egentlig byudvikling 
kan kun finde sted i byzoner. Bebyggelse i områder, der er udlagt til sommerhusom-
råder, må som udgangspunkt kun anvendes i sommerhalvåret og i kortere perioder 
om vinteren. Byrådet har dog mulighed for at gøre visse undtagelser. Landzone kan 
fortrinsvist anvendes til jordbrug, fiskeri og skovbrug. Overførsel af areal fra landzo-
ne til byzone eller sommerhusområder 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 kommuneplanens rammedel fastlægges det overordnede indhold for lokalpla-
nerne. Byrådet skal arbejde for, at kommuneplanen gennemføres.

Lokalplan
Lokalplanen er den mest detaljerede plan for anvendelsen og udseendet af et givet 
mindre område. En lokalplan kan f.eks. indeholde bestemmelser om bygningers 
anvendelse, deres udformning og placering.  Vedtagne lokalplaner indberettes til 
plandata.dk.
Byrådet har altid ret og undertiden pligt til at udarbejde en lokalplan - og kan i et 
begrænset omfang dispensere fra lokalplaners bestemmelser.
Der skal tilvejebringes lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller 
større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af større bebyggelser. Pligten 
til at udarbejde lokalplaner skal sikre sammenhæng i den kommunale planlægning 
samt borgernes indsigt i og indflydelse på planlægningen.
I nogle tilfælde skal offentligheden inddrages, før der udarbejdes forslag til kommu-
neplantillæg og lokalplan. I disse tilfælde indkaldes idéer og kommentarer til planlæg-
ningen i mindst 2 uger. Et planforslag skal fremlægges i offentlig høring, inden det kan 
vedtages endeligt. I denne periode kan enhver indsende kommentarer eller indsigel-
ser til indholdet af planforslaget.
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Indhold

offentLighedsperiode
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 700-74 for et boligområde ved Teestrup bygade 
- Teestrup er offentliggjort den 29. januar 2020. Planforslaget er i offentlig høring i 
perioden den 29. januar til den 12 februar 2020.

Bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser sendes som e-post til:
plan2@faxekommune.dk

Eller som brev til: Faxe Kommune
Center for Plan & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Klagevejledning
Byrådets vedtagelse af planforslag til offentlig høring kan ikke påklages til Planklage-
nævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse kan 
retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3
Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvur-
dering af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr.700-74 jf. lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Den nærmere begrundelse 
fremgår af planforslagene.
Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf.  lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 
1225 af 25. oktober 2018) § 48. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, 
de såkaldte retlige spørgsmål.
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenæv-
net senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes 
klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.
Du skal klage via Klageportalen, ved at logge ind med dit NEM-ID på kpo.naevne-
neshus.dk.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Faxe Kommune i Klageportalen. Når 
du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som orga-
nisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret 
med betalingskort i Klageportalen.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Faxe Kommune. Hvis kommu-
nen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klagepor-
talen. Du får besked om videresendelsen.
Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den udenom Klageportalen, med-
mindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at 
blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning ti 
Faxe Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, dom 
træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget 
på https://naevneneshus.dk/.
Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgs-
mål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være 
anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.
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Redegørelse

indLedning
Dette dokument indeholder forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 700-74. 

Dokumentet er opdelt i følgende hovedafsnit:

Lokalplan
Redegørelse
Redegørelsen indledes med en beskrivelse af lokalplanområdet og dets beliggenhed, 
lokalplanen baggrund og formål, de eksisterende forhold i området samt de fremti-
dige forhold i lokalplanområdet.
Herefter redegøres for lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning, 
samt om den udførte miljøscreening af planen. 

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

Kortbilag
Kortbilag viser lokalplanområdet og evt. delområders afgrænsning, bebyggelsesre-
gulerende forhold som f.eks. byggefelter og byggelinjer samt andre forhold der er 
relevante at vise i sammenhæng med lokalplanens redegørelse og bestemmelser.
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redegøreLse
baggRund og FoRmål 
Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et samlet ønske fra grund-
ejerforeningen Elmevænget i Teestrup om muligheden for at kunne placere 
mindre sekundære bygninger indenfor lokalplan 700-74, delområde II. 

Lokalplanens formål er at give bonusvirkning til at placre mindre sekundære 
bygninger på i alt maksimalt 50 m² på den del af den enkelte grund der er 
beliggende i delområde II. Samt til opførelse af garager, udhuse og lignende i 
delområde I.

lokalplanomRådet

Tillæg nr. 1 til lokalplan 700-74 følger samme afgrænsning som lokalplan 
700-74. Lokalplanområdet er vist på luftfoto på forsiden. Området omfatter 
et areal på ca. 2,8 ha.

eksisteRende FoRhold

Området er beliggende indenfor landsbyafgrænsningen omkring Teestrup. 
Området er omfattet af gældende lokalplan 700-74 og der kan jf. lokalplan 
700-74 opføres 12 helårsboliger, heraf er der d. 02.01.2020 opført 8 helårs-
boliger.  Hele området er beliggende i landzone og 8 ud af de i alt 12 boliger 
har en stor grund der varierer istørrelse fra ca. 2.400 m² til ca.  4.100 m². 

lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at der i delområde II kan opføres mindre, se-
kundære bygninger i form af drivhuse, reskabsskure, legehuse, brændeskure, 
havepavillon og hønsehuse. 
Der må på den enkelte grund maksimalt opføres 50 m² i alt indenfor delom-
råde II, de sekundære bygninger må opføres med en maksimal højde på 3 
meter. 
Lokalplanen giver desuden bonusvirkning til opførelse af garager, udhuse og 
lignende i delområde I samt mindre, sekundære bygninger i delområde II.

forhoLd tiL anden pLanLægning
statslig og Regional planlægning

Tillæg 1 til lokalplan 700-74 er udarbejdet i overensstemmelse med statslig 
og regional planlægning.

kommuneplan 2013-2025
I kommuneplan 2013 for Faxe kommune er lokalplanområdet beliggende 
indenfor rammeområde Å-BE17 der udlægger området til blandet bolig og 
erhverv. Området er omfattet af landsbyafgrænsningen omkring Teestrup.
Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens ram-
mebestemmelser for lokalplanområdet.

eksisteRende lokalplaneR

Området er omfattet af lokalplan 700-74, der udlægger området til boligfor-
mål. Denne lokalplan er udarbejdet som tillæg nr. 1 til lokalplan 700-74. 

Gældendelokalplaner i området
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Redegørelse

I forbindelse med vedtagelse af lokaplan 700-74 blev det fastlagt, at der ikke 
måtte ske egentlig byudvikling inden for lokalplanområet eller i Teestrup 
som helhed. Dette tillæg nr. 1 til lokalplan 700-74 muliggør ikke byudvikling 
da tillægget alene har til formål at muliggøre, at mindre, sekundære bygning-
er kan placeres i delområde II.

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af tillæg nr. 1 til lokalplan 700-74 
foretaget en landskabelig vurdering af området og en vurdering af, om se-
kundære bygninger i delområde II vil bliver opfattet som spredt bebyggelse i 
det åbne land eller som naturligt placeret haverne til de pågældende boliger.
Det er Faxe Kommunes vurdering, at delområde II fremstår som en integre-
ret det af boligernes haveareal og at man fra omkringliggende arealer ikke vil 
opfatte placeringen af mindre sekundære bygninger som spredt bebyggelse i 
det åbne land. Delområde II ligger tillige indenfor landsbyafgrænsningen.

diveRse udpegningeR

Kirkeomgivelser
Området er beliggende indenfor kirkeomgivelser. Der er ikke visuel forbin-
delse mellem området og selve kirken. Området er i lokalplan 700-74 udlagt 
til boligformål, hvilket fastholdes med dette tillæg. Tillægget ændrer alene 
enkelte bestemmelser i lokalplan 700-74 og giver mulighed for at der kan 
etableres mindre, sekundære bygninger i delområde II. 
To parceller er delvist omfattet af kirkebyggelinjen, dog er den eksisterende 
landsby med mindre huse og bondegårde beliggende mellem lokalplanområ-
det og kirken. Etablering af mindre, sekundære bygninger i delområde II vil 
ikke have indflydelse på oplevelsen af kirken eller indsigten til kirken.

Museumsloven - fund og fortidsminer
Der er registreret 2 ’ikke fredede fortidsminder’ indenfor lokalplanområdet. 
Museum Sydøstdanmark har i 2007, forud for udstykning forundersøgt og 
frigivet arealet. Hvis der i forbindelse med grave- og anlægsarbejde konsta-
teres yderligere fund af fortidsminder. Hvis det sker, skal den del at arbejdet, 
der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Museum 
Sydøstdanmark, jf. museumslovens §27.

Af slots og kulturstyrelsens hjemmeside fremgår det, at ”Stedet har tidligere 
været vandholdigt/vandhul og er opfyldt både naturligt og med boplads-
materiale fra bosættelser i området. Der fremkom bopladsspor fra ældre 
romersk jernalder i form af stolpehuller, gruber og kulturlag, sidstnævnte 
med dyreknogler og brændte sten. Et par gruber indeholdt et stort ke-
ramisk materiale. Der afdækkedes tomten af et mindre hus samt dele af 
endnu et af samme type, sandsynligvis småhuse til en gård”.

Naturbeskyttelsesområder og bilag IV-arter
Planforslaget medfører en ændring af gældende lokalplan for boliger. Æn-
dringen vedrører placering af sekundære bygninger i eksisterende haveareal, 
hvorfor det vurderes, at naturinteresser, dyre eller plantelivet i eller omkring 
området ikke påvirkes.
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miljøvuRdeRing

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) har til formål at sikre et højt miljøbeskyt-
telsesniveau og at bidrage til integration af miljøhensyn under udarbejdelse 
af planer og programmer og ved tilladelse til projekter med henblik på at 
fremme en bæredygtig udvikling.
I henhold til denne lov er der foretaget en screening af lokalplanens indvirk-
ning på miljøet.

I følge lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-
jekter § 8, stk. 1, nr. 1 skal der udarbejdes en miljøvurdering , når der tilveje-
bringes planer, indenfor fysisk planlægning og arealanvendelse. 
Efter §8, stk. 2 skal planer, der fastlægger anvendelsen af et mindre områ-
de på lokalt plan eller alene medfører mindre ændringer i forhold til den 
gældende planlægning dog kun miljøvurderes, hvis de må antage at kunne få 
en væsentlig indvirkning på miljøet. Tillæg nr. 1 til lokalplan 700-74 ændrer 
enkelte bestemmelser i den gældende lokalplan, ændringerne vedrører mu-
ligheden for at placere mindre sekundære bygninger indenfor lokalplanens 
delområde II.
Lokalplanforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en 
væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af 
krav om miljøvurdering af planer, da:

• Tillæg nr. 1 til lokalplan 700-74 muliggør en mindre ændring af den 
gældende lokalplan.

• Der ikke sker ændringer i områdets anvendelse.
• der ikke er naturinteresser eller andre beskyttede interesser inden-

for eller i nærheden af planområdet.
• Etablering af mindre, sekundære bygninger ikke vil påvirker de 

registrerede, ikke fredede fortidminder i lokalplanområdet.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport er offentliggjort sammen med 
planforslaget.

nødvendige tilladelseR og dispensationeR

Lokalplanens virkeliggørelse kræver ikke tilladelser eller dispensationer fra 
andre myndigheder end Faxe Kommune.

landbRug

Lokalplanens naboområde er undersøgt for landbrug med dyrehold. Det vur-
deres, at der ikke er problemer i forhold til dyrehold fra naboejendomme i 
det området allerede er omfattet af gældende lokalplan 700-74 der udlægger 
arealet til boligformål. 
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Lokalplanbestemmelser

LokaLpLan bestemmeLser
Tillæg nr. 1 til Lokalplan 700-74 Boligområde ved Teestrup Bygade - 
Teestrup

Faxe Kommune
I henhold til lov om planlægning (LBK nr. 287 af 16. april 2018 (med senere ændrin-
ger) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§ 2 Område og zonestatus

§ 2.1 Lokalplanens område er vist på kortbilagene og omfatter følgende ma- 
 trikelnumre, alle af Teestrup by og sogn:  
 9-n, 9aa, 9r, 9s, 9t, 9u, 9v, 9x, 9y, 9ø, 9æ og 9z. 
 Og del af følgende matriklenumre, alle af Teestrup by og sogn:  
 9-h og 10-e.  
 Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den efter denne  
 lokalplans ikrafttræden udstykkes fra nævnte matrikelnumre.

§ 3 Anvendelse
1.1 Lokalplanens område I må kun anvendes til åben, lav bebyggelse til 

helårsbeboelse. 
Der må ikke opføres bebyggelse i delområde II.

§ 5  Bebyggelsens omfang og placering
§ 5.4   Al bebyggelse skal placeres i delområde I.

For delområde II gælder:
• Der må alene opføres mindre, sekundære bygninger i form af: driv-
hus, redskabsskur, legehus, brændeskur, havepavillon og hønsehus.
• De sekundære bygninger må maksimalt udgøre 50 m² i alt/tilsam-
men.
• Sekundære bygninger må have en maksimal højde på 3 m.
• Hønsehuse skal placeres mindst 2,5 m fra skel, dog mindst 10 m fra 
det sydlige skel på matr. 9y.
• Drivhuse må ikke være permanent oplyste.

§ 8 Tilladelser fra andre myndigheder
§ 8.2   Lokalplanen erstatter tilladelser efter planlovens § 35 stk. 1, hvad 
angår landzonetilladelser til udstykning og boligbyggeri med tilhørende gara-
ger, udhuse og lignende i delområde I samt sekundære bygninger i delområ-
de II jf. § 5.4.



Tillæg 1 til Lokalplan 700-74
Boligområde ved Teesterup Bygade - Teestrup  

10

Offentlig høring i perioden  29.01 til 12.02 2020

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
I perioden fra lokalplanforslaget er offentliggjort og indtil byrådet har vedta-
get lokalplanen endeligt må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke 
udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. 

Der gælder i henhold til planlovens §17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod 
udstykning, bebyggelse og ændring af arealanvendelsen. Den eksisterende 
lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan 
der i henhold til planlovens § 17, stk. 2 under visse forudsætninger opnås 
tilladelse til bebyggelse eller udnyttelse af en ejendom i overensstemmelser 
med forslaget, såfremt det aktuelle projekt er i overensstemmelser med kom-
muneplanen og der ikke er lokalplanpligtigt.

Lokalplanen midlertidige retsvirksninger gælder indtil den endeligt vedtagne 
lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse. 
Lokalplanforslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden tre år 
fra offentliggørelsen.

Vedtagelsespåtegning
Således vedtaget af Plan & Kulturudvalget forslag tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 
700-74 til offentlig høring.

Plan & Kulturudvalget den 21. januar 2020

René Tuekær     Thomas Knudsen

Formand for      Direktør
Plan & Kulturudvalget
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Lokalplanbestemmelser

koRtbilag 1 - lokalplanens omRåde
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koRtbilag 2 - delomRådeR

Som udlagt i lokalplan 700-74
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