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OffentlighedsperiOde
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 er offentliggjort den 27.09.2021.
Planen er i høring i perioden fra den 27.09.2021 til den 22.11.2021

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

Eller pr. brev til:

Faxe Kommune
Center for Plan & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev

lOv Om planlægning
Lov om planlægning (LBK nr. 1157 af 1. juli 2020 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. Landzone kan fortrinsvist anvendes til jordbrug, fiskeri og skovbrug. 
Overførsel af areal fra landzone 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. 

I nogle tilfælde skal offentligheden inddrages, før der udarbejdes forslag til kom-
muneplantillæg. I disse tilfælde indkaldes idéer og kommentarer til planlægningen i 
mindst 2 uger.  Et planforslag skal fremlægges i offentlig høring, inden det kan vedta-
ges endeligt. I denne periode kan enhver indsende kommentarer eller indsigelser til 
indholdet af planforslaget. 

Vedtagne kommuneplaner og kommuneplantillæg indberettes til plandata.dk
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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 miljøvur-
dering af forslag til kommuneplantillæg nr. 1og lokalplanforslag nr. 200-29, jf. lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK  nr. 
973 af 25.06.2020 med senere ændringer). 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) § 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 til 
Faxe Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som 
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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KOmmuneplantillæg nr. 1
Baggrund og formål

Kommuneplantillæg nr. 1 er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Karise 
Efterskole, som ønsker at etablere et multihus i haven mellem Karise Efter-
skole på Rønne Allé 7 og 9, og det tidligere apotek på Bredgade 26. Projektet 
for et multihus er lokalplanpligtigt og realisering forudsætter en ændring af 
kommuneplanens rammer for området.

Multihuset skal kunne indeholde flere funktioner. Der er et stort behov hos 
efterskolen om at have et lokale, hvor det er muligt at samle elever og foræl-
dre ved store arrangementer. Dette er ikke muligt i dag i efterskolens eksi-
sterende lokaler. Der ud over ønskes multihuset anvendt i skolens daglige 
undervisning, og skal rumme en teatersal, som også kan bruges til badmin-
ton og volley, samt fitnessrum og orangeri. Samtidig er der overvejelser om, 
hvordan multihuset kan være et tilskud til lokalområdet og på den måde få 
en større anvendelse ved at kunne bruges af flere. 

Matriklen hvor hovedbygningen  til Karise Efterskole ligger, er omfattet af 
kommuneplanens rammeområde K-C1 til centerformål og af lokalplan nr. 
200-15, mens matriklen hvor det tidligere apotek ligger er omfattet af kom-
muneplanens rammeområde K-B1 til boligformål og lokalplan nr. 200-13. 
Begge matrikler ligger i den del af bymidten, som er udpeget til også at kun-
ne indeholde detailhandel. Villaen på Rønne Allé 9 er ligeledes beliggende i 
rammeområde K-B1 til boligformål og omfattet af lokalplan 200-13, og men 
ligger uden for den del af bymidten der må anvendes til detailhandel. 

Der er således forskel på de planlægningsmæssige rammer for arealerne. 
Multihallen ønskes opført i haven der hører til det tidligere apotek og ligger 
dermed i det nuværende rammeområde K-B1.

Formålet med at igangsætte et kommuneplantillæg for dette areal, er at æn-
dre afgrænsningen af de nævnte rammer i kommuneplanen. Bredgade 26 og 
Rønne Allé 9 lægges til rammeomåde K-C1 og overgår dermed fra boligområ-
de til centerområde, hvilket giver Karise Efterskole mulighed for at anvende 
arealet til andre formål end boliger. Det er dog fortsat muligt at anvende de 
eksisterende boliger til boligformål, selvom de overgår fra et rammeområde 
med boligformål til et rammeområde med centerformål.

Udvidelse af rammeområde K-C1 er vist på kortet til venstre, med skravering af de to matrikler 9bn og 9dy. 
Kortet til højre viser afgrænsningen af eksisterende lokalplaner i området. 

RETTELSE 
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Borgerinddragelse

Idéfase: Der er gennemført en forudgående offentlighedsfase, hvor der er 
indkaldt idéer og forslag i forbindelse med planlægningen, jf. planlovens § 
23c. Der er indkommet bemærkninger og spørgsmål fra naboer i idéfasen, 
bemærkningerne handler om:

• Hvilken betydning får det for naboerne, at der ændres i afgrænsningen af 
kommuneplanens rammeområder?

• Hvorfor ændres der fra boligområde til centerområde, når det tidligere 
har værer hensigten at omdanne til boliger i dette område, fx. blev det 
gamle bibliotek solgt til boligformål? 

• Hvordan tænkes multihuset at fungere som tilskud til lokalområdet, og 
skal det bruges af andre end efterskolen og i hvilket tidsrum?

Spørgsmålene giver anledning til at forklare hvad der generelt gælder i 
forhold til kommuneplanens rammer. I områder der i kommuneplanen er 
udlagt til centerformål, kan der som udgangspunkt både etableres boliger, 
butikker og en række andre funktioner, mens der i områder der er udlagt 
udelukkende til boligformål, ikke kan etableres butikker og en række andre 
funktioner. Ud over afgrænsningen af rammeområderne, er der en afgræns-
ning af bymidten der sætter begrænsningen for, hvor der kan etableres de-
tailhandel. Der er ikke sammenfald mellem afgrænsningen af rammeområ-
derne og afgrænsningen af bymidten. Se også afsnit om afgrænsede bymidter 
og kort på side 7.

Karise Efterskole ligger i den centrale del af Karise, hvor det er vigtigt at have 
en aktiv bymidte med handel, kultur, foreningsliv, kulturmiljøer og byrum, 
der er med til at skabe et aktivt byliv, som er trygt og attraktivt. 

Etablering af et multihus med undervisning til brug for efterskolen og med 
teatersal/samlingssal til brug for både efterskolen og lokalområdet hører 
naturligt til i et centerområde og ikke et boligområde. Ved etablering af et 
multihus, vil det være nødvendigt at ændre rammeområdet til centerformål. 

Det vil i princippet fortsat være muligt at anvende arealerne til boliger, og 
muligheden for at bygge boliger i haven bag Bredgade 26 er til stede allerede 
på nuværende tidspunkt. Det vil dog kræve en lokalplan, ligesom byggeri af 
et multihus kræver en lokalplan med bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Spørgsmål og bemærkninger fra idefasen fremgår i deres fulde længde i 
hvidbogen, som behandles samtidig med at forslag til kommuneplantillæg og 
forslag til lokalplan besluttes sendt i offentlig høring. I hvidbogen kan man 
også læse Center for Plan & Miljøs svar på spørgsmålene.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og forslag til lokalplan 200-29 sendes i 8 
ugers høring. Der bliver afholdt borgermøde i høringsperioden. 
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forhold til anden planlægning

statslig og regional planlægning

Grundvandsinteresser
Planområdet ligger ikke indenfor områder med særlige drikkevandsinteres-
ser (OSD) eller indenfor nitratfølsomt indvindingsopland (NFI) jf. Bekendt-
gørelse nr. 1153 af 18. november 2019 om udpegning af drikkevandsressour-
cer. 

Naturbeskyttelse og bilag IV arter
Der er ikke internationale beskyttelsesområder  i umiddelbar nærhed af 
planområdet eller beskyttede naturtyper indenfor planområdet.

Det nærmeste Natura 2000 område er ”Tryggevælde Ådal”, som ligger ca. 4,5 
km fra planområdet. (Natura 2000 område nr. 149, Habitatområde H132).
Natura 2000 området ”Skove ved Vemmetofte” ligger ca. 5 km fra planområ-
det. (Natura 2000 område nr. 167, Habitatområde H144). 
Planforslagene forventes ikke at have indflydelse på de nævnte områder. 

Karise bymidte er vist med en rød cirkel, 
og de nærmeste Natura-2000 områder 
er vist med grønne pletter. Nord-øst for 
Karise ses ”Tryggevælde Ådal” og sydøst 
for Karise ses ”Skove ved Vemmetofte”. 
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Der er ikke registreret bilag IV arter indenfor eller i umiddelbar nærhed af 
planområdet. Der er registreret butsnudet frø omkring Tryggevælde Å og 
skovfirben omkring jernbanetraceret igennem byen. Planforslagene vurderes 
ikke at have indflydelse på eller at påvirke beskyttede arter. 

Kommuneplan 2021-2033 for Faxe Kommune

Afgrænsede bymidter / detailhandel
Rønne Allé 7 og Bredgade 26 ligger indenfor det areal, som i kommunepla-
nen er udpeget som den afgrænsede bymidte i Karise, mens Rønne Allé 9 
ligger udenfor. Detailhanden skal som udgangspunkt altid placeres indenfor 
den afgrænsede bymidte, for at fremme et varieret udbud af butikker, der 
kan understøtte hinanden og for at sikre god tilgængelighed.  

Kulturmiljø
En stor del af Karise omkring gaderne Bredgade, Skolegade og Drosselvej er 
udpeget som kulturmiljø, da disse områder afspejler væsentlige træk fra den 
samfundsmæssige udvikling i byen. Karise blev stationsby i 1879 og byen 
voksede kraftigt i årene efter. Især Bredgade og Skolegade rummer en række 
tidstypiske og bevaringsværdige stationsbyhuse, mens Drosselvej repræsen-
terer den ældste del af landsbyen. Byens markante bygninger er Karise Kirke 
og Moltkes kapel, stationsbygningen, andelsmejeriet, højskolen (Kulturhuset 
Leopold), apoteket, præstegården, skolen, samt gamle gårde og de tidsty-
piske stationsbyhuse. I dette område skal der vises særlige hensyn over for 
bevaringsværdier og sammenhænge der understøtter disse kvaliteter. 

Den afgrænsede bymidte i Karise er vist med blå farve. Se kommuneplan 2021-2033 
for yderligere beskrivelse.

Udpegningen af kulturmiljø i Karise er vist med lodret skravering.

Kommuneplantillægget er udarbejdet i overensstemmelser med kommune-
planens retningslinjer.
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Spildevandsplan 2016-2021 for Faxe Kommune
Rønne Allé 7 og Bredgade 26 ligger begge i fælleskloakeret område, mens 
Rønne Allé 9 og området lige syd og øst for er seperatkloakeret. Der vil derfor 
være mulighed for at koble regnvand fra multihuset på det seperatkloakerede 
ledningsnet, hvilket kan være fordelagtigt, da det fælleskloakerede lednings-
net er presset på kapacitet. 

foreByggelse af oversvømmelse og erosion

Planområdet er ikke beliggende i et område, hvor der er risiko for oversvøm-
melse fra havet eller erosion. Der kan ved kraftige regnskyl være risiko for at 
Karise Bæk  eller ledningsnettet i lokalområdet løber over  og oversvømmer 
lavtliggende dele af Karise By. 

Der skal ved etablering af multihus tages højde for regnvandets afledning på 
terræn, både fra egen matrikel og fra Bredgade i tilfælde af eventuel vand-
opstuvning på lavtliggende arealer. Lokalplanen indeholder derfor krav 
om foranstaltninger til sikring af multihus for risiko for oversvømmelse fra 
overfladevand.

fremtidige rammer for lokalplanområdet

I kommuneplan 2021-2033 for Faxe Kommune er Rønne Allé 7 beliggende 
i rammeområde K-C1, mens Rønne Allé 9 og Bredgade 26 er beliggende i 
rammeområde K-B1.

Kommuneplantillæg nr. 1 udvider rammeområde K-C1 til også at omfatte 
Rønne Allé 9 (matrikel nr. 9dy) og Bredgade 26 (matrikel nr. 9bn), således 
at disse matrikler overgår fra boligområde til centerområde. Rammeområde 
K-B1 reduceres med tilsvarende matrikler.

Kommuneplantillæg nr. 1 ændrer en tidligere beslutning fra et kommune-
plantillæg fra 1998, hvor der på matrikel 9dæ gives lov til en bebyggelses-
procent på 75 % for den enkelte ejendom. Dette ændres med dette tillæg og 
sænkes til en bebyggelsesprocent på 65% for den enkelte ejendom. 
Se indholdet af de to eksisterende rammer på næste side. 

Udvidelse af rammeområde K-C1 er vist med skravering af de to matrikler 9bn og 9dy.

TILFØJELSE

TILFØJELSE
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Rammeområde K-B1
Navn Karise Boligområde

Anvendelse Boligområde og detailhandel

Bebyggelsens art Åben-lav og tæt-lav bebyggelse samt dobbelt-
huse

Max. bebyggelsesprocent 
for den enkelte ejendom

Åben-lav 30%, tæt-lav i 1 etage 30%, tæt-lav i 
1½ etage 40% og dobbelthuse 30%.

Max. bebyggelseshøjde 8,5 meter

Max. antal etager 1½

Bemærkninger Karise midtby og andelsmejeri er udpeget 
som kulturmiljø. De ældste boligområder skal 
bevares således, at den nuværende variation i 
beplantningen, bebyggelsesstrukturen og arki-
tektonisk udtryk bibeholdes. Det vil således ikke 
fremover være muligt, at opføre tæt lav bebyg-
gelse i disse områder. Der er mulighed for at 
indrette butikker i området nord for Rønne Alle 
mellem Søndergade og Bredgade og ligeledes 
på matr.nr. 9ge, 9aø, 9ir og 9bn, da områderne 
ligger i detailhandelszone.

Fremtidige zoneforhold Byzone

Rammeområde K-C1
Navn Karise Bymidte

Anvendelse Centerområde og detailhandel

Bebyggelsens art Centerformål herunder virksomheder inden for 
administration, offentlig/privat service, hotel, 
restauration, m.v. samt kulturelle formål. 
Boligformål - etageboliger, åben-lav og tæt-lav 
bebyggelse samt dobbelthuse.

Max. bebyggelsesprocent 
for den enkelte ejendom

Forhusbebyggelse: 100%, dog 50% for forhusbe-
byggelse vest for Karl af Rises Vej. 
Øvrig bebyggelse 30%
OBS - På matrikel nr. 9dæ er der med et kom-
muneplantillæg i 1998 givet lov til en bebyggel-
sesprocent på 75 % - dette ændres  og sænkes 
med dette tillæg til 65 %.

Max. bebyggelseshøjde Forhusbebyggelse 15 meter, øvrig bebyggelse 8,5 
meter.

Max. antal etager Forhusbebyggelse 2½ etage
Baghusbebyggelse 1 etage
Øvrig bebyggelse 1½ etage

Bemærkninger Karise midtby er udpeget som kulturmiljø. 
Forhusbebyggelse er bebyggelse med facadelinje 
mod Bredgade og Skolegade.
Der er mulighed for at indrette butikker langs 
Bredgade, Drosselvej og Skolegade, da dele af 
disse veje ligger i detailhandelszone. 

Fremtidige zoneforhold Byzone



10

Offentlig høring i perioden  27.09 til 22.11 2021Kommuneplantillæg nr. 1 

miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(LBK nr. 973 af 25. juni 2020) har til formål at sikre et højt miljøbeskyttel-
sesniveau 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 i forbindelse med udarbejdelse af kommune-
plantillæg nr. 1, og lokalplanforslag 200-29 foretaget en screening af planer-
nes indvirkning på miljøet. 

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projek-
ter § 8, stk 1, nr. 1 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebrin-
ges planer, der giver mulighed for projekter der er omfattet af lovens bilag 1 
eller 2. Efter § 8, stk. 2 skal planer, der fastlægger anvendelsen af et mindre 
område på lokalt plan eller alene medfører mindre ændringer i forhold til 
den gældende planlægning for området dog kun miljøvurderes, hvis de må 
antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Planforslagene vurderes på baggrund af screeningen ikke, at kunne få væ-
sentlig indvirkning på miljøet ved realisering af planerne og vurderes derfor 
ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

 • Området ikke ligger indenfor et område med særlige drikkevands-  
 interesser (OSD), nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) eller  
 boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

 • Området ikke indeholder fredede naturtyper eller bilag IV-arter, og  
 ikke ligger i umiddelbar nærhed til Natura 2000-områder, eller giver  
 mulighed for aktiviteter der kan påvirke disse områder negativt.

 • Området er et mindre område på lokalt plan der allerede er 
 bebygget, og som alene medfører mindre ændringer i forhold til den  
 gældende planlægning for området.

 • Byggeriet tilpasses størrelsesmæssigt til de omkringliggende byg- 
 ninger.

 • Der stilles krav til reduktion af støj og til brugen af reflekterende  
 materialer i byggeriet.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering er offentliggjort sammen 
med planforslaget.
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retsvirkninger

Forslaget til kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkning overfor de 
ejendomme, som er omfattet af tillægget. Først når tillægget er vedtaget og 
dermed en del af kommuneplanen, indtræder følgende retsvirkninger:

 • Indenfor byzoner kan byrådet modsætte sig udstykninger og   
 bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølge-  
 bestemmelser.
 • Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er   
 omfattet ef en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der   
 er tilvejebragt før kommuneplanen.
 • Indenfor byzoner og sommerhusområder kan byrådet modsætte sig  
 opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller  
 ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med  
 bestemmelserne i kommuneplanens rammedel.
 • Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i   
 kommuneplanen er udlagt til offentligt formål eller når området er  
 omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Vedtagelsespåtegning
Således vedtaget af Faxe Byråd forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til offent-
lig høring.

Faxe byråd den 23.09.2021

Ole Vive    Thomas Knudsen
Borgmester    Direktør
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