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LOV OM PLANLÆGNING
Lov om planlægning – lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

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 en 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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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 miljøvurde-
ring af lokalplanforslag nr. 200-28, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. 
og af konkrete projekter (VVM). Den nærmere begrundelse fremgår af planforslaget.

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf. lov om mil-
jøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr, 448 
af 10. maj 2017) § 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 på med din NEM-ID på www.borger.dk 
eller www.virk.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du 
klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisa-
tion eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med 
betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om kla-
geportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at bliver fritaget 
for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommu-
ne.

Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørel-
se om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

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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INDLEDNING
Dette dokument indeholder forslag til lokalplan nr. 200-28 for et Boligområde ved 
Drosselvej i Karise.

Dokumentet er opdelt i følgende hovedafsnit:

Lokalplan
Redegørelse
Redegørelsen indledes med en beskrivelse af lokalplanområdet og dets beliggenhed, 
lokalplanens 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. Der oplyses, om det er nødvendigt 
med tilladelser og dispensationer fra kommunen eller andre myndigheder.

Lokalplanbestemmelser
I denne del er fastlagt bestemmelser om lokalplanens formål, områdets fremtidige 
anvendelse, ny bebyggelses omfang, placeringen og ydre fremtræden, samt bestem-
melser 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.

OFFENTLIGHEDSPERIODE
Forslag til lokalplan 200-28 for et Boligområde ved Drosselvej i Karise og forslag 
til kommuneplantillæg nr. 35 er offentliggjort den xx.xx.xxxx. Planforslagene er i 
offentlig høring i perioden den xx.xx.xxxx til den xx.xx.xxxx.

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
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REDEGØRELSE
BAGGRUND 
Faxe Kommune ønsker at sikre et bredt og attraktivt boligudbud for at un-
derstøtte ambitionen om at være en attraktiv bosætningskommune.
På initiativ fra ejeren af området er der udarbejdet et forslag til lokalplan for 
otte dobbelthuse med i alt 16 boliger.

FORMÅL

Lokalplanens formål er at inddrage lokalplanområdet i byzone og udlægge 
området til boligbebyggelse i form af dobbelthuse.

LOKALPLANOMRÅDET OG EKSISTERENDE FORHOLD

Lokalplanområdet er vist på luftfotoet på forsiden og omfatter en del af matr.
nr. 8a Karise By, Karise. Samlet udgør området et areal på ca. 2,05 ha. 
Mod nord og øst støder planområdet op til en mark, der afgrænses af Østba-
nen, Dalbyvej og Køgevej. Mod vest afgrænses lokalplanområdet af stikvejen, 
mellem Drosselvej og Østbanen. På modsatte side af vejen ligger Drosselvej 
37A, 37B, 37C og 39. Mod syd støder lokalplanområdet op til ejendommen 
Drosselvej 41.

Området anvendes i dag til jordbrugsformål. 

LOKALPLANENS INDHOLD

Lokalplanen giver mulighed for etablering af et nyt boligområde nord for 
Drosselvej i den østlige del af Karise. Det nye boligområde indrettes som et 
selvstændigt boligområde. Mellem det nye boligområde og Karise udlægges 
grønne friarealer, der sikrer afstand mellem den nye boligbebyggelse, eksi-
sterende hestehold på Drosselvej 41 og jernbanen.

Disponering og anvendelse
Lokalplanen giver mulighed for opførsel af op til 16 boliger i dobbelthuse. 
Der kan således etableres op til otte dobbelthuse inden for området. Husene 
etableres omkring en grøn boligvej med vejtræer og parkering.

Lokalplanområdet er opdelt i to delområder. Delområde I udlægges til bo-
ligformål med mulighed for desuden at etablere vej, sti og parkering. Del-
område II udlægges til rekreative fællesarealer og tekniske anlæg, herunder 
regnvandsbassin. Inden for delområde II kan der desuden etableres vej og sti 
mellem Drosselvej og delområde I, lige som der kan anlægges bakker og fore-
tages lignende landskabsbearbejdninger til rekreative formål.

Zoneforhold
Ved lokalplanens vedtagelse overføres lokalplanområdet som vist på kortbi-
lag 1 til byzone.

Lokalplanområdets afgræsning til tilstødende områder
Der er i lokalplanen fastsat bestemmelser, som sikrer en naturlig afgræns-
ning imod tilstødende områder. Mod syd og vest udlægges grønne friarea-
ler med en bredde på op til 30 m. Der kan inden for friarealerne etableres 
regnvandsbassin og lignende anlæg til regnvandshåndtering. Mod nord og 
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øst udlægges areal til en mindre sti mellem boliggrundene og de omgivende 
landbrugsarealer.

Veje, stier, parkering og udstykning
Der udlægges stier, veje og parkering i princippet som vist på kortbilag 3. 
Veje inden for lokalplanområdet skal udlægges med en bredde på min. 9 m. 
Veje skal anlægges med en min. 5,5 meter bred kørebane i asfalt og med et 
min. 1,5 m bredt fortov.

Der skal for enden af vejstykket A-B etableres vendeplads efter vejlovens 
regler. Den nordlige stikvej kan forlænges mod nord ved fremtidig udvidelse 
af boligområdet.

Der fastsættes bestemmelse om, at der skal udlægges areal til 2 parkerings-
pladser pr. boliggrund samt minimum 8 fællesparkeringspladser i tilknyt-
ning til områdets boligveje. Vej, sti og fællesarealer skal indrettes med vejbe-
lysning i overensstemmelse med Faxe Kommunes belysningspolitik.

I delområde I udlægges 16 boliggrunde til 8 dobbelthuse. Udstykning af bo-
liggrundende skal ske som i princippet vist på udstykningsplanen på kortbi-
lag 3. Boliggrundende har en størrelse på ca. 603-726 m² .

Bebyggelsens omfang og arkitektur
Der fastsættes bestemmelse om at bebyggelsesprocenten for den enkelte 
ejendom ikke må overstige 30%. Bebyggelsen skal placeres min. 2,5 m fra 
skel, tagudhæng må dog placeres indtil 2 m fra skel. Boligbebyggelse må 
etableres i maks. 1 etage med evt. udnyttet tagetage. Boligbebyggelse må 
gives en højde på maks. 8,5 m.

Boligbebyggelse inden for lokalplanområdet skal fremstå som en arkitekto-
nisk helhed med hensyn til formsprog, materialer, farver med videre. Be-
byggelsen kan etableres med facader i blank, vandskuret teglstensmur eller 
fremstå pudset, mens mindre facadepartier og bygningsdele kan udføres i 
andre materialer. Facader skal fremstå i materialets naturlige udseende eller 
i farveskalaen sort, grå, gul, rød, beige og hvid.

Tage skal udføres i tegl eller tagsten og med sadeltag, så de fremstår med en 
hældning på min. 25 grader og med en glansværdi på maks. 30 ‰ og en re-
fleksionsværdi på maks. 2,5 %. Det er tilladt at etablere solfangere og solpa-
neler på tage og i facaden, såfremt de integreres i bygningens arkitektur.

Friarealer
Delområde II udlægges til fælles friarealer. Inden for delområde II kan der 
etableres et regnvandsbassin. Inden for friarealerne kan der etableres anlæg 
som understøtter områdets anvendelse, eksempelvis legepladser, udendørs 
fitness eller lignende. Der kan desuden anlægges bakker og foretages lignen-
de landskabsbearbejdninger til rekreative formål.

Terrænforhold
Der fastsættes bestemmelse om, at der i forbindelse med byggemodningen 
kan foretages de nødvendige terrænreguleringer. Efter byggemodning må 
der ikke foretages terrænregulering udover +/- 0,5 m og ikke nærmere nabo-
skel end 1 m.
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Der kan inden for delområde II etableres bakker eller foretages lignende 
landskabsbearbejdning til rekreative formål. Bakker og landskabsbearbejd-
ning kan integreres i legepladser og give udsigtsmuligheder over landsbrugs-
arealerne mod nord. Af hensyn til områdets indpasning i omgivelserne og 
risikoen for indbliksgener må bakke og lignende ikke gives en højde på mere 
end 3 m over naturligt terræn.

Grundejerforening
Der er fastsat bestemmelse om, at der skal etableres en grundejerforening for 
samtlige ejere af grunde inden for lokalplanområdet. Såfremt det skulle blive 
aktuelt, eksempelvis ved en udbygning af arealet nord for lokalplanområdet, 
kan Faxe Kommune kræve, at nabogrundejere optages i foreningen.

BORGERINDDRAGELSE

I efteråret 2017 gennemførte Faxe Kommune en forudgående offentligheds-
fase, hvor der blev indkalt idéer og forslag før planlægning af et nye boligom-
råde i Karise, jf. planlovens § 23c. 
Kommunen modtog i alt 7 høringssvar . Essensen af høringssvarene var, at 
borgerne:

• ønsker arealet vest for Karl Af Rises Vej udviklet først. 
• overvejende er positive overfor et nyt boligudlæg nord for Drosselvej. 
• ønsker at det kommunale areal ved St Lindevej fastholdes til rekreati-

ve formål som byskov, hundeskov, stier, boldspil, leg med videre. 

Bemærkningernes fulde længe og Center for Plan og Miljøs anbefalinger 
fremgår af hvidbogen, som kan ses sammen med referat af Plan- og Kultur- 
udvalgetmøde den 27. februar 2017.
På baggrund af høringssvarene udarbejdede Center for Plan og Miljø neden-
stående vision for udviklingen af den nordlige del af Karise. Visionen blev 
præsenteret på udvalgsmødet den 27. februar 2017 ,og udvalget besluttede 
følgende: 

• at de kommende års byudvikling i Karise primært skal ske på arealet 
vest for Karl Af Rises Vej,

• at der åbnes mulighed for en mindre udstykning på op til 16 boliger 
nordvest for Drosselvej 41, og at der udarbejdes lokalplan for denne 
udstykning,

• at yderligere byudvikling, nord for Drosselvej skal afvente udbyg-
ningen af arealet vest for Karl Af Rises Vej,

• at arealet øst for St. Lindevej forbliver rekreativt, og at Center for Plan 
og Miljø laver en business case for skovrejsning på arealet.

I foråret 2017 tilbød Banedanmark at rejse skov på arealet vest for St. Linde-
vej. Byrådet takkede ja til tilbuddet på mødet den 31. maj 2017. 
Arealet er pt. forpagtet af en lokal landmand, hvor aftalen udløber efteråret 
2020. Det forventes derfor, at skovrejsningen skal projekteres i 2020 og at 
den egentlige skovrejsning vil ske i vinteren 2020/2021.
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FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING
STATSLIG OG REGIONAL PLANLÆGNING

Grundvandsinteresser
Lokalplanområdet ligger delvist i et område med drikkevandsinteresser 
(OD). Området ligger ikke i et nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og 
ikke inden for et boringsnært beskyttelsesområde BNBO.
Af ”Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder 
med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vand-
forsyninger uden for disse” (nr. 1697 af 21/12/2016) fremgår det, at kommu-
nen skal friholde OSD og BNBO for virksomhedstyper og anlæg, der medfø-
rer en væsentlig fare for forurening af grundvandet
Det vurderes, at de planlagte boliger ikke vil true grundvandsressourcen, 
fordi:
• Boligformål ikke i sig selv udgør en væsentlig fare for forurening af 

grundvandet.
• Området ikke ligger inden for OSD, NFI eller BNBO. 

KOMMUNEPLAN 2013-2025
Planområdet ligger i det åbne land. Området er udlagt til jordbrugsformål,  
og det er således ikke omfattet af en kommuneplanramme. Planområdet er 
med andre ord ikke udlagt til byudvikling i Kommuneplan 2013, og projektet 
kræver derfor, at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013, som ud-
lægger området til byudvikling – boligformål, før der kan vedtages en endelig 
lokalplan for området.

Karise Gårde

Karise Skole

Allé og cykelsti

Skov/ 
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Station og indkøb

VISION

Stier til skole og SFO Skolegade

Bredgade

Juncker Stranges Alle

Hjortens Flugt

Hemmingsvej

Udstykning til 
16 boliger

Kort vedlagt indkaldelsen af idéer og forslag. Her ses de to boligområder som var i spil, samt det areal som BaneDanmark har 
tilbudt at rejse skov på.
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REDEGØRELSE OM BEHOV FOR NYE BOLIGUDLÆG

I kommuneplan 2013 er der udlagt ca. 5 ha til byudvikling på arealerne ved 
Permatopia og yderligere 6 ha på arealerne vest for Karl Af Rises Vej. I dag 
er arealerne ved Permatopia færdigudbygget med 91 tæt-lav-boliger. Tilgen-
gæld har der endnu ikke været interesse for at udvikle arealet ved Karl Af 
Rises Vej.

Det er Faxe Kommunes vurdering, at der er behov for nye arealer til byud-
vikling i Karise, og at et nyt boligudlæg på 2,05 ha til 16 boliger står mål med 
udviklingen i området og lever op til intentionerne i planloven, fordi:
• udbuddet af byggegrunde i Karise pt. er meget lille (< 15)
• udbygningen sker i forlængelse af de eksisterende by- og boligområder.

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35
Med tillæg nr. 35 udvides kommuneplanens rammeområde K-B1 således, at 
rammeområdet fremover omfatter det nye boligområde nord for Drosselvej. 
Bestemmelserne for rammeområde K-B1 fastholdes uændret. 

EKSISTERENDE LOKALPLANER

Ejendommene er ikke omfattet af eksisterende lokalplaner eller byplanved-
tægter.

KYSTNÆRHEDSZONE

Lokalplanområdet ligger uden for kystnærhedszonen.

DIVERSE UDPEGNINGER

Kulturmiljø
Idet Drosselvej og Jagtvej udgør de tidligere hovedgader i Landsbyen Karise 
(se kort side 13), er området umiddelbart sydøst for lokalplanområdet udpe-
get kulturmiljø i kommuneplan 2013. På arealerne nord for Drosselvej findes 
i dag en enkelt gård, hvis beliggenhed og udformning udspringer fra den 
oprindelige landsby – Drosselvej 41. Syd for Drosselvej er der flere gamle 
landsbyhuse ikke mindst Køgevej 41 samt Drosselvej 108 og 112. 

Det vurderes at planernes realisering ikke vil påvirke kulturmiljøet.

OFFENTLIG SERVICE

Området er beliggende tæt ved skole, daginstitutioner, grønne områder 
og det åbne land. Der er fra området let cykeladgang til Karise bymidte og 
stationen delvist via stinet. Området ligger inden for skoledistrikt øst, hvor 
afdeling Karise ligger i en cykelfstand på ca. 1 km fra lokalplanområdet. 

TEKNISKE FORHOLD
Ny bebyggelse skal tilsluttes områdets forsyningsanlæg og ledninger for vand 
og el. Kabler og rør i området skal fremføres i jorden.

ENERGIFORSYNING

CeriusCerius e er netselskab i området, dvs. de har ansvaret for en sikker elforsyning 
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i området. Der kan frit vælges elleverandør. Elleverandørselskabet er det 
selskab, der sælger el til slutbrugerne.

VARMEFORSYNING

Området ligger uden for et kollektivt varmeforsyningsområde. Bygningsop-
varmning skal ske som individuel opvarmning eller efter et godkendt varme-
projekt.

VANDFORSYNING

Området forsynes med vand fra Karise Vandværk, og ny bebyggelse forud-
sætter tilslutning til ovennævnte vandværk.

REGN- OG SPILDEVAND

Området ligger uden for spildevandsplanen.

Området vil blive udlagt til separatkloakering ved et tillæg til spildevandspla-
nen. Spildevandstillægget udarbejdes i en særskilt proces.

Spildevand fra området ledes til spildevandsledningen i Drosselvej (stikvej).
Regnvandskloakken ledes til regnvandsledningen i Drosselvej (stikvej) via et
bassin, således at regnvandskloakken ikke overbelastes og vandet forsinkes
til Karise Bæk.

Der er i lokalplanen stillet krav om etablering af et regnvandsbassin til
forsinkelse af regnvand. Der er derfor planlagt etablering af en regnvandssø
inden for lokalplanområdet, hvortil regnvand fra tage og befæstede arealer
ledes.

AFFALD OG GENBRUG

I henhold til Faxe Kommunes Affaldsplan 2014-2024 gælder det for alle 
grundejere i kommunen, hvor der forekommer dagrenovation, at der er pligt 

til at benytte kommunens renovationsordning.

MILJØFORHOLD
STØJ

Støj fra veje
Ifølge Miljøstyrelsens “Vejledning om støj fra veje” skal der ved ny bebyg-
gelse til støjfølsom anvendelse - eksempelvis boliger – afværges gener fra 
biltrafik som støjkilde.

Iht. Planlovens § 15a stk. 1 gælder følgende: “En lokalplan må kun udlægge 
støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmel-
ser om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v.[...], kan sikre den 
fremtidige anvendelse mod støjgener.”

I boligområder må støjniveauet fra veje ikke overskride Lden 58 dB. Ifølge 
kommuneplanens afsnit 7.9 Støj, påfører trafikken fra kommunens forde-
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lingsveje, herunder Køgevej, omgivelserne støjgener i en afstand på 75 m på 
hver side af vejen.

Lokalplanområdet ligger mere end 75 m fra Køgevej.

Støj og vibrationer fra jernbane
Støj og vibrationer fra jernbaner reguleres af Miljøstyrelsens vejledning nr. 
1 1997 samt tillæg til vejledning juli 2017. Ifølge vejledningen bør afstanden 
mellem Østbanen og boliger være minndst 25 m. 
Østbanen ligger nordøst for lokalplanområdet, og der er ca. 40 m mellem 
skel til jernbanen og nærmeste boliggrund inden for lokalplanområdet. Det 
vurderes derfor, at det vil være muligt, at overholde de vejledende krav, i 
forhold til støj og vibrationer i boligområdet.

JORDFORURENING

Region Sjælland har ingen oplysninger om forurenet jord i lokalplanområdet 
eller på tilgrænsende matrikler.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforure-
ning, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages, når dette meddeles.

Fundet skal anmeldes til Faxe Kommune, jf. jordforureningslovens § 71. 
Kontakt derfor Faxe Kommune i forbindelse med ændret anvendelse eller 
flytning af forurenet jord.

DYREHOLD

Lokalplanens udstykningsplan mv. sikrer en afstandszone på min. 30 m 
mellem nye boliggrunde og matr.nr. 8k, hvorpå der ved lokalplanens udar-
bejdelse var hestehold.

MUSEUMSLOVEN - FUND OG FORTIDSMINDER

Drosselvej og Jagtvej udgør de tidligere hovedgader i landsbyen Karise. På 
arealerne nord for Drosselvej findes i dag en enkelt gård, hvis historie og 
beliggenhed kan henføres til den gamle landsbystruktur – Drosselvej 41. Syd 
for Drosselvej er der flere gamle landsbyhuse ikke mindst Køgevej 41 samt 
Drosselvej 108 og 112.

Om mulighederne for at støde på fortidsfund inden for lokalplanensområde 
udtaler Museum Sydøstsjælland følgende:
Der er ikke registreret fortidsminder på det berørte areal i Slots- og Kultur-
styrelsens database Fund & Fortidsminder, men Museum Sydøstsjælland har 
kendskab til fortidsminder på selve arealet og der er registreret fortidsmin-
der i nærheden:

På ældre kort kan det ses, at der har ligget bebyggelse nord for Drosselvej in-
den udskiftningen og at lokalplansområdet dækker over 4-5 hele gårdsanlæg. 
Arealet ligger desuden tæt på Karise Kirke og ved den gamle landsbys centra-
le vej. Kirken er ifølge skriftlige kilder opført i årene omkring 1261, men ofte 
findes de tidligste landbebyggelser – fra vikingetid og tidlige middelalder – 
tæt på kirkens område.
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Der er også registreret fund og foretaget arkæologiske udgravninger i områ-
det omkring lokalplans-arealet, som indikerer aktivitet i området tilbage til 
oldtiden. Bl.a. er der syd for området udgravet bopladsspor fra ældre jer-
nalder (sb. nr. 050304-21) samt fundet et hængesmykke fra vikingetid (sb. 
nr. 050304-40). Vest for området, ved engen omkring Stevns å kendes til to 
vejforløb fra henholdsvis oldtid og middelalder (sb. nr. 050304-35). (se kort 
nedenfor).

Det anbefales at bygherren, at tager kontakt til museet så tidligt i planlæg-
nings-forløbet som muligt, da det vil give bedst mulighed for at tilrettelægge 
en forundersøgelse og eventuel udgravning med så få gener som muligt for 
anlægsarbejdet.

En forundersøgelse har til hensigt at belyse om der findes fortidsminder på 
arealet. Hvis der findes væsentlige fortidsminder vil museet vurdere omfan-
get og bevaringsgraden. Dette kan enten føre til at arealet frigives til anlægs-
arbejde, eller at der udarbejdes et budget over de udgifter, der vil være for-
bundet med en udgravning. Det er bygherren der vælger om arealet udgraves 
eller friholdes for anlægsarbejde.

MILJØVURDERING

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. XX, er der i 
henhold til “Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (Lov nr. 448 af 10. maj 2017)” gennemført en screening, der vurde-
rer planens indvirkning på miljøet.
Screeningen har vist, at kommuneplantillægget ikke vil betyde en væsentlig 
miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø, fordi:
• Området ikke ligger inden for et område med særlige drikkevandsinte-

resser (OSD), et nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) eller et borings-
nært beskyttelsesområde (BNBO).

• Området udlægges til separeatkloakering og lokalplanen stiller krav om 
etablering af et bassin til forsinkelse af regnvand.

• Området ligger mere end 25 m fra Østbanen, mere end 75 m fra Køgevej 
og mere end 30 m fra nærmeste dyrehold.

På dette grundlag har Byrådet vurderet, at der ikke er behov for at gennem-
føre en miljøvurdering i forbindelse med udarbejdelsen af tillæg nr. 35 til 
Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 200-28 Boligområde ved Drosselvej i 
Karise.
Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering er offentliggjort sammen 
med planforslagene.
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Kort med fortidsminder nær Drosselvej. De markerede lokaliteter er nævnt i teksten.
Røde prikker = fredede fortidsminder. Blå prikker = øvrige fortidsminder.

Kort over Karise landsby fra 1792

Drosselvej

Ja
gt

ve
j

Kø
ge

ve
j

SB nr. 050304-21SB nr. 050304-21

SB nr. 050304-40SB nr. 050304-40

SB nr. 050304-35SB nr. 050304-35
Planområde
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SERVITUTTER
Private tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand 
opretholdt) der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planens be-
stemmelser.

Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over en andens 
ejendom) kan ifølge planlovens §47 eksproprieres af kommunen, når det er 
væsentligt for at gennemføre planen.

Det er ved udarbejdelse af lokalplanen gennemført en servitutundersøgelse. 
Nedenfor er tinglyste servitutter inden for lokalplanområdet listet op. For 
hver servitut beskrives servituttens forhold til lokalplanområdet. For en ræk-
ke servitutter gør det sig gældende, at de ikke var tilgængelige i akten.

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der 
kan få betydning for bygge- og anlægsarbejdet. Det er ikke alle rør, kabler 
og ledninger, der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, 
inden jordarbejder påbegyndes.

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 8a Karise By, Karise
Dokument lyst dato - løbenummer. 14.01.2015-nr. 1005982402
Titel: Deklaration om landbrugsejendom uden beboelsesbygning.
Beskrivelse: Ejendommens jorder fritages for forpligtelsen til at være forsynet med en beboel-
sesbygning.
Påtaleberettiget er NaturErhvervstyrelsen.
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.

Dokument lyst dato - løbenummer. 22.10.1869-nr. 913355-27
Titel: Dok om vej mv, vedr 2af, 10an
Beskrivelse: Skødeservitut i forbindelse med salg af matr.nr. 10 og 9a Karise By, Karise, vedrører 
matr.nr. 10an og 9af smst. Omhandler reservation af skovhegn og veje.
Påtaleberettiget er sælger (Bregentved Gods)
Findes ikke i akten - ikke relevant for lokalplanen.

Dokument lyst dato - løbenummer. 06.08.1920-nr. 913356-27
Titel: Dok om vej mv, vedr 8a
Beskrivelse: Skødeservitut i forbindelse med salg af matr.nr. 8a Karise By, Karise. Omhandler 
at vigtige oldtidsminder – hvis de finde på den solgte ejendom – er undtaget fra overdragelsen 
og forbeholdt det offentlige, ligesom veje vist på skødekortet (matrikelkortet) er reserveret til 
almindelig brug (for offentligheden).
Findes ikke i akten – ikke relvant for lokalplanen.

Dokument lyst dato - løbenummer. 13.04.1977-nr. 4329-27
Titel: Dok om byggelinier mv
Beskrivelse: Dokumentet omhandler vejbyggelinjer på hhv 15 og 20 m langs Dalbyvej, 
Påtaleberettiget er Storstrøms amtsråd (nu Faxe Kommune).
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.

Dokument lyst dato - løbenummer. 02.01.1978-nr. 13-27
Titel: Dok om byggelinier mv
Beskrivelse: Dokumentet omhandler vejbyggelinje på 20 m langs Køgevej 
Påtaleberettiget er Storstrøms amtsråd (nu Faxe Kommune).
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.

Dokument lyst dato - løbenummer. 19.11.1979-nr. 17722-27
Titel:Dok om telefonkabler/anlæg mv, vedr. 8a
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Beskrivelse: Dokumentet omhandler telefonkabel langs med jernbanen på matr. nr. 8a smst. 
m.fl.
Påtaleberettiget er KTAS (nu TDC).
I lokalplanområdets sydvestlige hjørne ligger et telefonkabel, jf. servitutten.

Dokument lyst dato - løbenummer. 07.01.1981-nr. 221-27
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, vedr. 8a
Beskrivelse: Dokumentet omhandler spildevand- og regnvandsledning på 8a smst. 
Påtaleberettiget er Faxe Kommune.
Inden for området udlagt grønt friareal løber langs Drosselvej spildevands- 
ogregnvandsledninger, jf. servitutten.

Dokument lyst dato - løbenummer. 11.01.1982-nr. 316-27
Titel: Dok om adgangsbegrænsning mv
Beskrivelse: Dokumentet omhandler adgangsbegrænsning for matr. 8a og 14a smst. 
Påtaleberettiget er Ministeriet for offentlige arbejder og Storstrøms amtsråd (nu Vejdirektoratet 
og Faxe Kommune).
Ikke relevant for lokalplanen.

Dokument lyst dato - løbenummer. 16.03.1988-nr. 3139-27
Titel: Dok om naturgas/anlæg mv, forsynings-/afløbsledninger mv, Prioritet forud for pante-
gæld, Vedr. 1ds
Beskrivelse: Dokumentet omhandler naturgasledning på matr. nr. 1ds, 10an, 7a smst. m.fl. 
Påtaleberettiget er Dong Natusgas A/S.
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.

Dokument lyst dato - løbenummer. 03.01.1989-nr. 41-27
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, se tillige T131, Vedr 9af, ikke til hinder for prio-
ritering
Beskrivelse: Dokumentet omhandler ledningsanlæg på matr. 9af smst. 
Påtaleberettiget er SEAS (nu SEAS-NVE NET A/S)
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.

Dokument lyst dato - løbenummer. 11.04.2008-nr. 4185-27
Titel: Deklaration om kabler og evt. transformerstation Tillige anden ejendom Vedr. 14 A
Beskrivelse: Lyslederrør samt FTH Brønd på matr. nr. 9r smst.
Påtaleberettiget er SEAS-NVE NET A/S
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.

Dokument lyst dato - løbenummer. 29.06.2011-nr. 1002719940
Titel: Servitut om elanlæg
Beskrivelse: Dokument omhandler jordkabel-anlæg med tilbehør. Vedrører matr 10an smst 
m.fl..
Påtaleberettiget er SEAS-NVE NET A/S
Servitutten vedrører ikke lokalplanområdet.

NØDVENDIGE TILLADELSER OG DISPENSATIONER
LANDSBRUGSLOVEN - LANDBRUGSPLIGT 
På matr. nr. 8a Karise by, Karise er der landbrugspligt jf. § 2 i lov om land-
brugsejendomme. Lokalplanen forudsætter, at landbrugspligten ophæves 
efter § 6 eller § 7 i lov om landbrugsejendomme. Indtil lokalplanen gennem-
føres, fastholdes landbrugspligten. 
Der må derfor ikke foretages ændringer af eksisterende forhold før Land-
brugsstyrelsen har godkendt, at landbrugspligten ophæves for det pågælden-
de areal.
Ophævelse af landbrugspligten sker i forbindelse med Geodatastyrelsens 
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godkendelse af udstykningen. Landbrugsstyrelsen kan i forbindelse med 
ophævelsen af landbrugspligten stille betingelser i medfør af landbrugsloven 
vedrørende jordens drift og/eller afhændelse af ejendommens øvrige jorder 
til sammenlægning med anden landsbrugsejendom.
Hvis arealerne, der ved den endelige vedtagelse af lokalplanen overføres til 
byzone, inden 5 år skal anvendes til bebyggelse mv., der udelukker en senere 
jordbrugsmæssig anvendelse, kan landbrugspligten ophæves uden tilladelse 
efter landbrugslovens § 6, når ovenstående forhold ved erklæring fra landin-
spektør godtgøres overfor Kort- og Matrikelstyrelsen. 
Indtil lokalplanen vedtages endeligt, fastholdes landbrugspligten. 

LANDBRUG 
Lokalplanens naboområder er undersøgt for landbrug med dyrehold. Det 
vurderes, at der ikke er konflikter i forhold til dyrehold fra naboejendomme. 

VANDLØBSLOVEN 
I lokalplanområdet findes der eksisterende drænledninger. Bygherre skal 
derfor, inden der påbegyndes byggemodning, undersøge drænforholdene 
samt planlægge og projektere, hvordan drænledningerne skal omlægges før 
udstykning. Ændringer af eksisterende drænledninger kræver tilladelse efter 
vandløbsloven. Faxe Kommune er myndighed på området.

LOKALPLANENS GENNEMFØRELSE
Der er ingen handlepligt i forhold til en vedtaget lokalplan, og det kan derfor 
ikke slås fast, hvornår lokalplanens muligheder bliver realiseret. Det forven-
tes dog, at lokalplanens muligheder i forhold til boligbyggeri bliver realiseret 
snarest efter lokalplanens vedtagelse.
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LOKALPLANBESTEMMELSER
Lokalplan 200-28 for Boligområde ved Drosselvej i Karise,

Faxe Kommune
I henhold til Lov om planlægning – lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018, fast-
sættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§1 Lokalplanens formål
Det er lokalplanens formål, at:

• området udlægges til boligformål
• området vejbetjenes via Drosselvej
• bebyggelsen inden for lokalplanområdet gives et ensartet udtryk  

med hensyn til farvevalg, materialevalg og tagform.

§2 Område og zonestatus
2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1.
2.2  Lokalplanområdet omfatter en del af matr.nr. 8a Karise By, Karise 

samt alle matrikler, der efter lokalplanforslagets offentliggørelse ud-
stykkes fra ejendommen. 

2.3  Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder som vist på kortbilag 2.
2.4 Lokalplanområdet er beliggende i landzone og overføres ved lokalpla-

nens endelige vedtagelse til byzone.

§3 Anvendelse
3.1  Delområde I udlægges til boligformål. Området må kun bebygges med 

åben-lav boligbebyggelse i form af dobbelthuse sammenbygget med 
garage. Der må etableres maks. 16 boliger inden for lokalplanområdet.

3.2 Der kan på den enkelte ejendom drives en sådan virksomhed, som al-
mindeligvis kan udføres i beboelsesområde under forudsætning af, at:

 • Ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (f.eks. 
 ved skiltning og lignende).
 • Virksomheden er liberalt erhverv, kontor eller let service og ikke 
 medfører gener for omgivelserne.
 • Virksomheden ikke medfører behov for ekstra parkering.
 • Virksomheden ikke medfører gener i form af støj, luftforurening 
 eller lugt.
 • Virksomheden drives af den, der bor på den pågældende ejendom.
3.3  Delområde II udlægges til rekreative fællesarealer. Inden for delom-

råde II kan der etableres regnvandsbassin og lignende anlæg til regn-
vandshåndtering.

3.4  Der kan inden for hele lokalplanens område etableres tekniske anlæg 
og andre anlæg, som er nødvendige for områdets forsyning.

§4 Udstykning
4.1 Området skal udstykkes i overensstemmelse med den vejledende ud-

stykningsplan på kortbilag 3.
4.2 Grunde til beboelse skal udstykkes med en grundstørrelse på mini-

mum 600 m² pr. bolig, eksklusiv andel i fællesarealer herunder veje, 
stier etc.

4.3  Fællesarealer, parkeringsarealer og veje kan udstykkes selvstændigt. 
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4.4  Tekniske anlæg som regnvandsbassiner og teknikbygninger, der er 
nødvendige for områdets forsyning, kan udstykkes selvstændigt.

§5 Vej, sti og parkeringsforhold
5.1  Der udlægges stier, veje og parkeringsarealer i princippet som vist på 

kortbilag 3.
Veje
5.2 Veje skal udlægges som boligvej med en bredde på min. 9 meter. Veje 

skal anlægges med en minimum 5,5 meter bred kørebane og 1,5 meter 
bredt fortov som vist på vejprofilerne på bilag 5.

5.3  Af hensyn til renovationsvogne m.v. skal vejstykket A-B indrettes med 
vendeplads ved punkt B som vist på kortbilag 3. Vendepladsen skal 
udformes efter vejlovens regler.

5.4  Veje skal befæstes med asfalt eller med permeable overflader i form af 
belægningssten, græsarmering eller en kombination af en eller flere af 
nævnte belægninger.

Parkering
5.5 Langs vejstykket A-B skal der etableres min. 8 parkeringspladser som 

fællesparkering inden for det udlagte vejareal.
5.6  Fællesparkering inden for vejarealer kan etableres som tvær- eller 

længdeparkering i asfalt, belægningssten eller græsarmering i princip-
pet som vist på kortbilag 3 og vejprofil på bilag 5.

5.7  Der skal etableres minimum 2 parkeringspladser pr. bolig på egen 
grund.

5.8 Parkering af uindregistrerede køretøjer samt længerevarende park-
ering (over 2 måneder) af campingvogne og både er ikke tilladt på de 
enkelte ejendomme.

5.9 Lastbiler, campingvogne og andre uindregistrerede fartøjer som biler 
og både må ikke parkeres eller opbevares på fælles parkeringspladser, 
veje eller på andre fælles ubebyggede arealer.

Stier
5.10 Fortove langs veje, jf. §5.2, skal befæstes med belægningssten.
5.11 Stistykket a-b skal anlægges i en bredde af minimum 1,5 meter i grus. 

Øvrige stier anlægges som trampestier. 

§6 Tekniske anlæg
6.1 Alle forsyningsledninger til el, vand, spildevand m.v. inden for  

lokalplanområdet skal fremføres under terræn.
6.2 Ny bebyggelse skal tilsluttes almen vandforsyning, el-net og offentlig 

kloak.
6.3 Der skal etableres et anlæg til håndtering af regnvand i form af et vådt 

regnvandsbassin med permanent vandspejl til forsinkelse og rensning 
af regnvand. Anlægget skal placeres inden for delområde II i princip-
pet som vist på kortbilag 3.

 • Regnvandsbassinet skal udføres med en variation i brinkernes  
 hældning og med en hældning på maksimalt 1:4. Mindst en af regn- 
 vandsbassinets sider skal udføres med en hældning på maks.  1:7.
 Den maksimale udledningshastighed fra bassinet bør være under 1  
 l/s/ha.
 • Regnvandsbassinet er et teknisk anlæg, men skal udformes som et  
 rekreativt element og skal fremstå som en integreret del af de grønne  
 arealer. Anlæg kan med fordel etableres som bassiner med forskel- 
 lige dybder for at forbedre vilkårene for dyr og planter.
6.4 Vej-, parkerings og stibelysning skal udføres i overensstemmelse med 
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Faxe Kommunes belysningspolitik. Armaturer inden for lokalplanens  
område skal være ens for henholdsvis friarealerne, stier og veje. 

§7 Bebyggelsens omfang og placering
7.1  Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30. 
7.2  Boliger skal etableres i et plan, med eller uden udnyttet tagetage, og 

med en bygningshøjde på maksimalt 8,5 meter over terræn eller et af 
kommunen fastsat niveauplan.

7.3  Facadehøjden må ikke overstige 5 meter over færdigt terræn. Bestem-
melsen om facadehøjde gælder ikke gavltrekanter eller lignende, jf. 
bygningsreglementet. 

§8 Bebyggelsens ydre fremtræden
8.1 Mindst 50% af en bygnings facader skal udføres som enten blank eller 

vandskuret teglstensmur eller fremstå pudset. Mindre bygningsdele 
og facadepartier kan udføres i andre materialer som træ, fibercement, 
eternit, metal eller lignende.

8.2 Småbygninger som garager, carporte, cykelskure og lignende kan ud-
føres med anden tagform og i andre materialer og farver end beboel-
sesbygningerne.

8.3  Facader skal fremstå farvemæssigt i enten materialets naturlige udse-
ende (evt. olieret eller lakeret) eller inden for farveskalaen sort, grå, 
gul, rød, brun, beige og hvid.

8.4  Tage skal udføres som sadeltage med en taghældning på minimum 25° 
og skal fremstå i røde, gule og brune tegl eller matsorte tagsten.

8.5 Facader og tage må ikke etableres med blanke og reflekterende ma-
terialer. Glansværdien må maksimalt være 30 ‰ og refleksionsværdi 
maksimalt 2,5 %. Bestemmelsen gælder ikke for solceller, solfangere, 
ovenlysvinduer og drivhuse.

8.6  Der tillades solfangere og solcellepaneler på tage og i facader, hvis de 
fremstår som en integreret del af bygningens arkitektur. 

§9 Skiltning og belysning
9.1 Vej-, sti- og fællesarealer skal indrettes med vejbelysning i overens-

stemmelse med Faxe Kommunes belysningspolitik.
9.2 Skiltning ved boliger må kun være i form af almindelige navne- og 

nummerskiltning. 

§10 Ubebyggede arealer
Hegning
10.1 Hegn mod veje, friarealer og stier skal udføres som levende hegn. 

Hegn mellem naboer må udføres som fast hegn. Forhaver må gerne 
fremstå åbne uden levende hegn mod vejskel.

10.2  Levende hegn mod veje, friarealer og stier skal etableres minimum 0,5 
meter inde på egen grund målt i forhold til skel. 

Fælles friareal
10.3  De ubebyggede arealer nord for byggefelterne samt delområde II ud-

lægges til fælles friarealer. 
10.4  Inden for delområde II skal der etableres anlæg til håndtering af regn-

vand i form af et vådt regnvandsbassin til forsinkelse og rensning af 
regnvand, jf. §6.3.  Regnvandsbassinet må ikke etableres nærmere 
end 5 meter til skel mod beboelsesejendomme og lokalplanområdets 
afgrænsning.

10.5  Der kan inden for de fælles friarealer etableres anlæg, der understøtter 
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arealernes anvendelse, eksempelvis legepladser, udendørs fitness eller 
lignende.

Terræn
10.6  I forbindelse med byggemodning af området kan der foretages de 

nødvendige terrænreguleringer i forhold til etablering af veje, parke-
ringspladser, boligbebyggelse og anlæg til regnvandshåndtering. Efter 
byggemodningen af området må der ikke foretages terrænregulering 
på de enkelte grunde nærmere naboskel end 1 meter og på mere end 
+/- 0,5 meter i forhold til terræn.

10.7 Der kan etableres bakker og lignende landskabsbearbejdninger til 
fælles rekreative formål inden for delområde II og med en placering i 
princippet som vist på kortbilag 4. Bakker og lignende landskabsbe-
arbejdninger må gives en højde på maksimalt 3 meter over naturligt 
terræn og ikke etableres nærmere end 1 m til skel mod beboelsesejen-
domme og lokalplanområdets afgrænsning.

10.8  Der må foruden landskabsbearbejdninger til fælles rekreative formål, 
jf. § 10.7, ikke etableres permanente jordoplag inden for lokalplanens 
område.

§11 Grundejerforeninger
11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige 

grundejere inden for lokalplanens område.
11.2 Grundejerforeningen skal varetage grundejernes fællesopgaver som 

drift og vedligeholdelse af de udlagte fællesarealer, fællesanlæg, som 
ikke drives af forsyningen, private fællesveje og stier inden for lokal-
planens område.

11.3 Grundejerforeningen skal i øvrigt varetage de opgaver som i medfør af 
lovgivningen henligges til foreningen.

11.4 Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af 
Faxe Kommune.

11.5 Grundejerforeningen skal oprettes senest når 50% af grundene inden 
for lokalplanområdet er solgt, eller når Faxe Kommune kræver det.

11.6 Grundejerforeningen skal, hvis Faxe Kommune kræver det, optage 
medlemmer fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med en eller 
flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller 
opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.

§12 Forudsætninger for ibrugtagen
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:
12.1 Der er sket tilslutning til det offentlige spildevandssystem.
12.2 Der er sket tilslutning til vand- og elforsyning.
12.3 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før veje og stier er etableret i hen-

hold til § 5 med tilhørende belysning i henhold til §9.1. 

§13 Servitutter
13.1 Tilstandsservitutter, der er uforenelige med denne lokalplan, fortræn-

ges af planens bestemmelser.
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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 til-
ladelse til bebyggelse eller udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med 
forslaget, såfremt det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommune-
planen og der ikke er lokalplanpligt.
Lokalplanens midlertidige retsvirksninger gælder indtil den endeligt vedtag-
ne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse. 
Lokalplanforslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden tre år 
fra offentliggørelsen.

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 be-
stemmelser.
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 lokalplanens 
bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i pla-
nen. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny 
lokalplan.
Bestemmelser i en lokalplan, hvis indhold er fastlagt efter aftale med stats-
lige eller regionale myndigheder, kan kun fraviges med miljøministerens 
henholdsvis pågældende myndigheds samtykke.
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med 
lokalplanen, fortrænges af planen.
Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyg-
gelsesregulerende bestemmelser i byggeloven.
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Vedtagelsespåtegning
Således vedtages af Faxe Byråd forslag til lokalplan 200-28, for et boligområ-
de ved Drosselvej i Karise, til offentlig høring.

Faxe byråd d. xx.xx.xxxx

Ole Vive    Thomas Knudsen

Borgmester    Direktør
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