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Forslag om aflysning af lokalplan nr. 100 – 8 for ’Fakse øst’ i Faxe

Det er besluttet at sælge kommunens ejendom på Ny Strandvej 1b i Faxe, 
da den ikke længere skal anvendes til offentlig institution.  Ejendommen 
ligger i et lokalplanområde, som fastlægger anvendelsen alene til 
offentlige formål. Der er derfor behov for at få ændret planerne for 
området således, at ejendommen kan sælges til andre formål, som for 
eksempel boliger eller liberale erhverv.

Baggrund og redegørelse
Lokalplanen for Fakse øst blev udarbejdet i 1978. Lokalplanen indeholdt 
planer for at muliggøre opførelsen af Rolloskolen med tilhørende idræts-
anlæg, anlæg af nye idrætsbaner til aflastning af de eksisterende baner 
vest for det daværende rådhus, udlæg af areal til park og udvidelse af 
kirkegården. 

Lokalplanen inddeler området i 4 delområder således:

 Delområde A: Park (forbliver i landzone)
 Delområde B: Kirkegård (forbliver i landzone)
 Delområde C: Skole og idræt (overført til byzone)
 Delområde D: Idrætsanlæg (overført til byzone)

I 1979 blev der udarbejdet en uddybende lokalplan for byggeriet af 
Rolloskolen. Lokalplanen hedder 100 - 8a (se kortet næste side). Formålet 
med lokalplanen var, at give mulighed for vejadgang til skolen fra Gl. 
Strandvej, udlægge parkeringsareal mod nord, ændre linjeføringen af en 
planlagt sti og ophæve bestemmelser for den offentlige park inden for 
den nye lokalplans område. Når lokalplan 100-8 ophæves, vil lokalplan 100 
- 8a for Rolloskolen fortsat være gældende.

I 2004 var der behov for at opføre en ny børnehave i Faxe (Heimdal). Det 
blev besluttet, at den skulle ligge umiddelbart syd for Rolleskolen. Der blev 
derfor udarbejdet en lokalplan for børnehave/SFO. Lokalplanen hedder 
100 - 5. Den lokalplan ophævede den oprindelige lokalplan 100-8, som 
altså i dag ikke er gældende for lokalplanområde 100 - 5.

Hvad angår delområderne A og B, er der ikke i perioden siden 
vedtagelsen af lokalplan 100-8 foretaget mellemkommende planlægning. 
Begge del-områder er fredet ved en overfredningskendelse fra 1947, der 
er revideret i 1981. Fredningen sikrer udsigten fra Gl. Strandvej og 
anlægget nord for vejen ud over landskabet og Faxe Bugt. Fredningen for 
delområderne A og B, indeholder blandt andet et forbud mod 
beplantning, der kan hindre udsynet og er fortsat gældende, når lokalplan 
100-8 ophæves.
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Figur 2) Rød markering = arealer i byzone
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Figur 1) Delområder i lokalplan 100-8 fra 1978
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Forældet plangrundlag fjernes – hele lokalplan 100-8 ophæves
Når et område er detailplanlagt i en lokalplan, kan byrådet, som hoved-
regel ikke dispensere fra de anvendelser, der er fastlagt i lokalplanen. Hvis 
der ønskes en ændring af et områdes anvendelse, skal der derfor normalt 
udarbejdes en ny lokalplan for at ændre anvendelsen.

I planloven er der dog i § 33 beskrevet en mulighed for, at ophæve en 
lokalplan, når planlægningen for området ikke længere findes nødvendig. 
Herefter gælder så alene kommuneplanens rammebestemmelser for områ-
det. Byggemulighederne reguleres endvidere af bygningsreglementet. I 
det aktuelle tilfælde findes der tillige to nyere lokalplaner, der regulerer 
anvendelse og bebyggelse i en del af området.

Plangrundlaget for Faxe øst, som fastlægger anvendelsen af hele området 
til offentlige formål, vurderes at være unødvendig og utidssvarende:

 da der er tilvejebragt nyere planer for dele af området
 da fredningen fortsat vil kunne regulere arealanvendelsen, sammen 

med kommuneplanrammerne. 

Lokalplanens fastholdelse vil være til hinder for at bygningen på Ny 
Strandvej 1b kan anvendes til private formål. 

Det er således muligt, og mest hensigtsmæssigt for forståelsen for den 
gældende regulering, at aflyse lokalplanen for Fakse øst i sin helhed. 

Ændringen af anvendelsen af Ny Strandvej 1b vurderes at være af 
underordnet betydning, da anvendelsen i privat regi af den eksisterende 
bebyggelse ikke vil påvirke omgivelserne.  

Figur 3) Lokalplaner i området idag Figur 4) Lokalplaner fremover med ophævelsen af lokalplan 
100-8

Fremtidigt plangrundlag
Bebyggelsen på Ny Strandvej 1b vurderes at være velegnet til indretning af 
boliger eller serviceerhverv og liberale erhverv og der vil kunne meddeles 
en landzonetilladelse til disse formål, efter ophævelse af lokalplan 100-8, 
samt ved at udarbejde et kommuneplantillæg.
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Forslaget til kommuneplantillæg nr. 40 følger forslaget om at ophæve 
lokalplan nr. 100 – 8 for Fakse øst.

Grundvandsinteresser
Ejendommen ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Det 
vurderes at ophævelsen af lokalplanen ikke vil betyde en øget trussel for 
grundvandsressourcen.

Offentlig høring
For at give borgerne mulighed for at sætte sig ind i forslaget til ophævelse 
af lokalplanen, er der en offentlig høring i 8 uger jf. planlovens § 33.

Forslaget til ophævelse af lokalplan nr. 100 – 8 er i høring i perioden:

xdag den xx 2020 til xdag den xx 2020.

Forslaget til ophævelse af lokalplan 100 – 8 og forslag til kommuneplan-
tillæg nr. 40 kan ses på Faxe kommunes hjemmeside: 
www.faxekommune.dk under ”høringer”.

Miljøscreening
I forbindelse med forslag til ophævelse af lokalplan nr. 100 - 8 er der 
gennemført en screening efter lov om miljøvurdering af planer og 
programmer. Ophævelsen vurderes at være en mindre ændring på lokalt 
plan, som ikke kan påvirke miljøet, og vurderes derfor ikke at være 
omfattet af krav om udarbejdelse af en miljørapport.

Beslutningen om ikke at udarbejde en miljørapport for forslaget om 
ophævelse af lokalplanen kan på klages til Planklagenævnet.

Midlertidige retsvirkninger
I perioden fra forslaget om ophævelsen er offentliggjort og indtil byrådet 
har vedtaget ophævelsen endeligt må de ejendomme, der er omfattet af 
forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den 
endelige planlægning.

Der gælder i henhold til planlovens §17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod 
udstykning, bebyggelse og ændring af arealanvendelsen. Den eksiste-
rende 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 overens-
stemmelse med forslaget, såfremt det aktuelle projekt er i overensstem-
melse med kommuneplanen og der ikke er lokalplanpligt.

De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne plan-
lægning er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Planforslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden tre år fra 
offentliggørelsen.

http://www.faxekommune.dk/
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VEDTAGELSESPÅTEGNING
I henhold til lov om planlægning er ophævelsen af lokalplan 100 – 8 
vedtaget som forslag til offentlig høring.

Faxe byråd d. xx.xx.2020

Ole Vive Thomas Knudsen

Borgmester Direktør

Klagevejledning i forhold til Lov om miljøvurdering
Byrådets vedtagelse af forslag om ophævelse af lokalplan til offentlig 
høring kan ikke påklages til Planklagenævnet.

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 
miljøvurdering af forslaget om at ophæve lokalplan nr. 100-8, 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 miljøvurdering 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 
Planklagenævnet 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 organisation 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 klageportalen, 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 Kommune.

Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som 
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for 
domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet 
af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er 
meddelt.

http://www.borger.dk/

