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Lov om pLanLægning
Lov om planlægning samler alle reglerne om fysisk planlægning. (LBK nr. 1529 af den 23. november 
2015, med ændringer jf. LOV nr. 668 af 8. juni 2017).

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 sommerhusområder, 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. Over-
førsel 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 ramme-
del fastlægges det overordnede indhold for lokalplanerne. Byrådet skal arbejde for, at kommunepla-
nen 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 om-
fang 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 planlæg-
ningen.
Byrådet kan vælge at inddrage offentligheden, før der udarbejdes forslag til en lokalplan. Et plan-
forslag skal fremlægges til offentlig debat i mindst 4 uger, inden det kan vedtages endeligt. I denne 
periode kan enhver indsende kommentarer eller indsigelser til indholdet af planforslaget.

Klagevejledning
Enhver med retlig interesse i kommunens afgørelser kan klage over formelle mangler i afgørelsen - 
de såkaldte retlige spørgsmål jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3. 

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



3

IndholdLokalplan 300-46

indhoLd

redegøreLse ................................................ 7
Baggrund og formål .................................................................................................................... 7
Lokalplanområdet ...................................................................................................................... 7
Eksisterende forhold ................................................................................................................. 7
Nuværende anvendelse ............................................................................................................. 7
Vejadgang ...................................................................................................................................... 8
Miljøforhold ................................................................................................................................. 8
Lokalplanens indhold ................................................................................................................. 8
Dronning Thyra ......................................................................................................................... 10
Parkering .................................................................................................................................... 10
Borgerinddragelse .................................................................................................................... 12

ForhoLd tiL anden Lovgivning .................... 13
Statslig og regional planlægning ............................................................................................. 13
Kommuneplan 2013-2025 ...................................................................................................... 13
Kulturmiljø ................................................................................................................................. 14
Eksisterende lokalplaner ......................................................................................................... 14
Butikkers påvirkning af bymiljøet .......................................................................................... 14
Kystnærhedszone ..................................................................................................................... 15
Turistpolitisk redegørelse ....................................................................................................... 15
Strandbeskyttelseslinjen.......................................................................................................... 16
Fredning ...................................................................................................................................... 17
Sø- og Åbeskyttelseslinje ........................................................................................................ 17
Naturforhold ............................................................................................................................. 17
Kystbeskyttelsesloven og andre lovgivninger omkring administration af projekter på 
søterritoriet .............................................................................................................................. 18
Trafikforhold .............................................................................................................................. 18

tekniske ForhoLd ....................................... 19
Energiforsyning ......................................................................................................................... 19
Varmeforsyning ......................................................................................................................... 19
Vandforsyning ............................................................................................................................ 19
Regn- og spildevand ................................................................................................................. 19
Klimatilpasning .......................................................................................................................... 20
Affald og genbrug ..................................................................................................................... 20

miLjøForhoLd ........................................... 20
Støj .............................................................................................................................................. 20
Jordforurening ........................................................................................................................... 20
Museumsloven - fund og fortidsminder .............................................................................. 21
Miljøvurdering ........................................................................................................................... 21

servitutter  ............................................... 22
Aflysning af servitutter ............................................................................................................ 22



Lokalplan 300-46

nødvendige tiLLadeLser og dispensationer .... 22
Landzonetilladelse .................................................................................................................... 22
Strandbeskyttelse - dispensation .......................................................................................... 22
Fredning - dispensation ........................................................................................................... 22
Sø- og Åbeskyttelseslinje - dispensation ............................................................................. 23
Søterritoriet  ............................................................................................................................. 23
Jordforurening ........................................................................................................................... 23
Trafik ........................................................................................................................................... 23

LokaLpLan bestemmeLser .............................. 25

LokaLpLanens retsvirkninger ....................... 34

vedtageLsespåtegning ............................... 35

kortbiLag 1 - matrikeLkort  .................. 37

kortbiLag 2 - areaLanvendeLse ............. 39

kortbiLag 3 - traFik og bevaring .......... 41

kortbiLag 4 - Længdesnit ..................... 42

kortbiLag 5 - snit ............................... 43



5

IndholdLokalplan 300-46



6

Lokalplan 300-46

indLedning
Dette dokument indeholder forslag til lokalplan 300-46 for udvidelse af Faxe Lade-
plads lystbådehavn og rekreative faciliteter på sydstranden. 

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. 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, hvortil der henvises i lokalplanens redegørelse og bestemmelser, viser 
lokalplanområdets og delområders afgrænsning, byggefelter og andre forhold det er 
relevant at vise i sammenhæng med lokalplanbestemmelserne.

Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med BM-Arkiteker Aps. 
Illustrationer af De hvide Dronninger er udarbejdet af Norrøn Aps.

oFFentLighedsperiode
Forslag til lokalplan 300-46 for udvidelse af Faxe Ladeplads lystbådehavn og rekrea-
tive faciliteter på sydstranden, har sammen med forslag til kommuneplantillæg nr. 13  
været i offentlig høring i perioden den 06.09.2017 til den 01.11.2017.
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redegøreLse
Baggrund og formål

Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om, at udvide Faxe 
Ladeplads lystbådehavn samt at forbedre forholdene ved indsejlingen for 
både lystbådehavn og erhvervshavn. Der ud over er det formålet, at give 
mulighed for at etablere flere rekreative faciliteter langs stranden og ud for 
kysten.  Det er samtidigt ønsket at hele området skal være en stærk og attrak-
tiv rekreativ forbindelse langs med stranden, som kan være bindeled mellem 
sommerhusområdet syd for lokalplanområdet og Faxe Ladeplads bymidte.

Det er Faxe Kommunes vurdering, at man i Faxe Ladeplads, som er kom-
munens eneste badeby, vil kunne skabe ny bosætning og skabe rammer for 
etablering af flere overnatningstilbud i kystnærhedszonen i overensstemmel-
se med den nyligt vedtagne planstrategi for natur, friluftsliv og turisme.

Der er i den forbindelse udarbejdet et projektforlag for en ny strand og rekre-
ative faciliteter, som blandt andet indeholder 2 betonkonstruktioner kaldet 
De hvide Dronninger. 

lokalplanområdet

Lokalplanområdet og dets afgrænsning er vist på luftfoto på forsiden af lo-
kalplanen, samt på kortbilag 1 bagerst.

Planområdet omfatter et areal på ca. 33 ha, hvoraf ca. 25 ha er hav. Området 
er beliggende i Faxe Ladeplads og omfatter den eksisterende lystbådehavn 
samt stranden syd for indtil udløbet af Faxe Å.

Området grænser mod nord og vest op til Strandvejen/Hovedgaden, Lystsko-
ven og boligbebyggelsen, som ligger ud til Strandvejen. Mod nordøst ligger 
erhvervshavnen. Lokalplanen afgrænses mod sydvest, syd, øst, og nordøst af 
Faxe Bugt.

eksisterende forhold

Nuværende anvendelse
Lystbådehavnen fungerer både som lystbådehavn og fiskerihavn. Der er 
bro- og kajanlæg og tilhørende landarealer. Der er i dag ca. 145 bådepladser, 
som alle er udlejet. På havnen ligger bl.a. klublokaler til fiskeriforeningen, 
dykkerforeningen og strandjagtsforeningen, restaurant og havnekontor, 
småskure, lagerbygninger, slæbested, ca. 65 parkeringspladser og friarealer. 
Mod Hovedgaden ligger der en enkelt bolig.  Ved indkørslen til lystbådehav-
nen ligger en parkeringsplads.

Strandvejen løber langs kysten syd for lystbådehavnen. Der er fortov i begge 
sider af vejen. Ud mod vandet er der en stenmur og på ydersiden af den en 
stensætning. Cirka midtvejs på strækningen er der en trappe, som fører ned 
til vandet. Tættest på lystbådehavnen er der lidt sandstrand. Her er der et 
busstoppested på Strandvejen.

Tidligere var sandstranden større, men udbygning af moler og havneanlæg 
og opfyld af tidligere vandarealer formodes at være årsag til at den naturlige 
sedimentstransport fører sandet forbi og væk fra stranden. 
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På den sydligste del af Strandvejen tæt på, hvor den passerer Faxe Å, er der 
en parkeringsplads og et grønt område med bænke og træer. På parkerings-
pladsen er der plads til ca. 20 biler. 

Vejadgang
Fiskeri- og lystbådehavnen har vejadgang fra to tilkørsler fra Hovedgaden/
Strandvejen. De to vejadgange vurderes at være tilstrækkelige til området, 
og der forventes derfor ikke etablering af yderligere vejadgange. Det vil være 
muligt at flytte en vejadgang, hvis en anden placering viser sig, at være mere 
hensigtsmæssig i forhold til udvidelse af lystbådehavnen. 

Miljøforhold
Der kan være støjgener fra lystbådehavne, som for eksempel støj fra master 
og fra aktiviteter på havnen, som kan genere omkringliggende boliger. 
Størstedelen af lystbådehavnens landområde og moler er registreret som et 
område med jordforurening (V1). 

lokalplanens indhold

Lokalplanen muliggør en udvidelse af lystbådehavnen samt nye rekreative 
faciliteter langs Strandvejen og på stranden nedenfor.

Udvidelse af lystbådehavnen med etablering af nyt moleanlæg
Lokalplanen giver mulighed for at udvide lystbådehavnen med en ny frem-
skudt indsejling med fremrykkede moler og en sejlrende med større dybde. 
En ændring af molerne forventes samtidig, at kunne bidrage til en mere 
naturlig sedimenttransport langs kysten. 
 
Indsejlingen vil få to næsten symmetriske molehoveder og en indsejlings-
bredde på ca. 50 m. De to moler definerer en delvis beskyttet forhavn, som 
breder sig ud lige indenfor indsejlingen. Forhavnen kan benyttes af de store 
skibe til reduktion af farten og justering af kursen, mens forhavnen af lystsej-
lere kan benyttes til bjærgning og sætning af sejl ved indsejling henholdsvis 
afsejling.
 
Den nye østmole etableres så der er vejadgang og mulighed for parkering. 
Udvidelsen forventes at kunne give plads til 80 nye bådpladser + 60 gæ-
stebådpladser, slæbested og aktivitetshuse for fiskeri, kajakker, søspejdere, 
windsurfing, søredning, butikker, caféer og grej samt en havneplads.
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Ved udvidelsen af lystbådehavnen skal der tages hensyn til fiskerierhvervets 
behov og interesser.

Rekreative faciliteter på sydstranden
Faxe Kommune har fået tilladelse til at kystsikre Strandvejen ved sandfod-
ring af stranden nedenfor. Den nye strand skal forhindre bølgeoverskyl af 
Strandvejen og erosion af området omkring vejen. Lokalplanen giver mulig-
hed for at der kan etableres adgang for maskiner, som kan oprense tang fra 
stranden. 

Langs stranden syd for lystbådehavnen er det i projektforslaget for De hvide 
Dronninger tanken, at etablere en promenade på stranden, hvor en række 
mindre trapper vil forbinde Strandvejen med promenaden og stranden. 
Alternativt kan promenaden ligge i niveau med Strandvejen, som dermed 
omlægges til både at fungere som vej og promenade med en opprioritering af 
de bløde trafikanter.

Uanset promenadens placering langs vejen eller langs strandbredden, kan 
den udvides fem steder med små aktivitetsplatforme som indrettes med faci-
liteter til fx. udendørs fitness og grill-områder. Langs selve promenaden kan 
der etableres opholdspladser og afskærmet belysning. 

Illustration af  hvordan den nye promenade kan se ud ved en placering langs stranden.

Under forudsætning for Kystdirektoratets tilladelse kan der etableres 2 be-
tonkonstruktioner placeret på stranden og med en længde af ca. 80 meter ud 
i vandet og i en højde af 5,5 meter over DVR90. Betonkonstruktionerne skal 
indeholde rekreative faciliteter med tilknytning til vand og vandsport, som fx 
havbad, sauna, omklædning, toilet, samt faciliteter til opbevaring af klubbers 
og foreningers udstyr til fx fiskeri, dykning og sejlads. Ud for betonkonstruk-
tionerne foreslås placeret tre ponton øer, ligeledes med mulighed for rekrea-
tive faciliteter og ophold.

Betonkonstruktionerne kaldes De hvide Dronninger; Dronning Dagmar og 
Dronning Thyra.

Dronning Dagmar
Dronning Dagmar vil være base for svømme- og badeaktiviteter med et 
25-meters svømmebassin med havvand, sauna, klatrevæg, omklædning, 
toiletfaciliteter og udendørs brusere. Der er desuden et rum til opbevaring 
samt et soldæk. 

Integreret i Dronning Dagmar er der på nordsiden etableret en klatrevæg. 
Fra soldækket, som er orienteret mod syd, kan man bade i bassinet eller i 
havet. Der etableres endvidere en vandlegeplads for de mindste tættest på 
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kysten. Som servicefunktioner til badeanlægget etableres toiletter, omklæd-
ning og skabe til opbevaring samt en “grejbank” til opbevaring af remedier, 
der kan benyttes til foreningernes aktiviteter. Yderst i konstruktionen er 
der etableret en sauna, hvorfra man igennem et stort vinduesparti kan nyde 
solopgangen i horisonten mod øst.

Der kan under forudsætning af tilladelse fra Kystdirektoratet etableres to 
flydende ponton-øer ud for Dronning Dagmar i sommerhalvåret. Pontonerne 
er forankret i havbunden, og badegæsterne kan svømme ud til dem. Herude 
giver vanddybden mulighed for udspring og vandrutchebane.

Dronning Thyra
Dronning Thyra vil være base for sejlads, dykning og lystfiskeri. Konstruktio-
nen udformes således, at det store dæk trapper ned i havet og giver mulighed 
for at sætte sin kajak i vandet eller fiske fra dækket.

Som servicefunktioner kan der etableres toiletter, plads til opbevaring af 
både, kajakker og udstyr til fx dykkere og surfere, og en “grejbank” til opbe-
varing af remedier, der kan benyttes til foreningernes aktiviteter. Der etable-
res et lille samlingsrum for mindre grupper. Endvidere kan der etableres et 
indbygget “shelter”. 

Der kan under forudsætning af tilladelse fra Kystdirektoratet også etableres 
en ponton-ø ud for Dronning Thyra i sommerhalvåret. Her kan man sejle ud 
og tage sig et hvil, eller benytte en kajakrutchebane.

Parkering
Det eksisterende parkeringsareal i den sydlige ende af promenaden ved Faxe 
Å´s udløb, kan udvides så det omfatter en større del af det grønne område. 
Det vil tilvejebringe en større kapacitet til parkering og afsætning af dykker-
udstyr, kajakker etc. Parkeringspladsen beplantes med træer, der kan tåle 
den udsatte placering og samtidig give skygge på varme sommerdage. 

Umiddelbart syd for lystbådehavnen eller som udvidelse af denne, kan der 
etableres yderligere en parkeringsplads med ca. 50 parkeringspladser, som 
både kan benyttes af gæster på lystbådehavnen og gæster til stranden.



11

RedegørelseLokalplan 300-46

Illustration af  Dronning Dagmar

Illustration af  Dronning Thyra

Illustration af  mulig passage på stranden under Dronning Thyra
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Borgerinddragelse

Der har forud for planlægningen været indkaldt ideer og forslag til planlæg-
ningen. Idéfasen er gennemført i perioden 8. februar - 8. marts 2017. 

I denne periode indkom 15 bemærkninger, som i hovedtræk viser en generel 
opbakning til en udvidelse af lystbådehavnen, til etablering af kystsikring og 
til rekreative faciliteter, dog med spørgsmål til den konkrete udformning og 
drift af høfder, som beskrevet i projektet for De hvide Dronninger. 

Bemærkningerne er blevet brugt som input til de overvejelser der ligger til 
grund for forslag til lokalplan 300-46, og vil blive inddraget i den videre 
proces for udarbejdelse af et egentligt projekt for udvidelse af lystbådehavn, 
kystsikring og etablering af rekreative faciliterer ved sydstranden. 

I forbindelse med høring af lokalplanforslaget i perioden den 6. september - 
1. november 2017, er der indkommet 16 høringssvar til både forslag kommu-
neplantillæg nr. 13 og lokalplanforslag nr. 300-46, hvoraf enkelte hørings-
svar repræsenterer en større gruppe borgere. 

Høringssvarene viser en generel opbakning til en udvidelse af lystbådehav-
nen og til etablering af kystsikring. I forhold til De hvide Dronninger er der 
både argumenter for og imod etablering af dem.

Høringssvar som taler for etablering af De hvide Dronninger nævner de 
rekreative muligheder det giver borgere og turister, som samlingssted for 
vandaktiviteter, mulighed for events, sportsaktiviteter og naturformidling. 
De nævner at De hvide Dronninger kan blive et fyrtårn for kystturismen med 
formidling af den lokale historie og med potentiale til at tiltrække interna-
tionale gæster og bidrage til vækst indenfor outdoor og adventure turisme. 
Samtidig vurderes de at kunne tiltrække nye tilflyttere til kommunen.

Høringssvar som taler imod etablering af De hvide Dronninger nævner stør-
relsen, højden og belysning af dem, som de frygter vil betyde en forringelse 
af udsynet over Faxe Bugt både dag og nat. Derudover kommenteres der på 
udgifter til anlæg, vedligehold og drift som forventes at være dyr, og parke-
ringsforhold som vurderes ikke at være tilstrækkelige. Det frygtes at der vil 
ske parkering langs Strandvejen som følge deraf. Der spørges til hvilken be-
tydning bølgernes tilbageslag ved en hård lodret konstruktion som Dronnin-
gerne har på bundforhold. Og det foreslås at de rekreative faciliteter placeres 
på havnen i stedet og at høfder udføres som lave høfder, som man kan gå på 
med en maksimal højde i samme kote som Strandvejen.

I høringssvarene indgår en række overvejelser omkring omfanget af sedi-
menttransport langs stranden, der gøres opmærksom på bundforhold langs 
Strandvejen som ved anlægsarbejder frygtes at kunne betyde sætningsskader 
i husene langs vejen, og endelig gives der praktiske forslag til udformning af 
havneudvidelse, kystsikring og høfder.

Der gøres indsigelse mod inddragelse af fredede arealer til parkeringsplads, 
og en forventet dispensation fra åbeskyttelseslinjen. Danmarks Naturfred-
ningsforening afd. Faxe stiller spørgsmålstegn ved om Faxe Kommune må 
planlægge for søterritoriet.

Høringssvarene fremgår i deres fulde længde af hvidbogen, som er en del af 
den politiske behandling af den endelige vedtagelse af lokalplan 300-46.
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ForhoLd tiL anden Lovgivning
statslig og regional planlægning

kommuneplan 2013-2025
I Kommuneplan 2013-2025 fremgår, at ”Faxe Ladeplads ønskes udviklet 
med udgangspunkt i billedet af en charmerende sommer- og kystby. Med 
satsninger inden for wellness, konferencer, sejlads og andre aktiviteter med 
tilknytning til vandet skal byen fastholde og videreudvikle sporene af en rig 
historie med rødder i industrialiseringens ungdom”. 

Derudover fremgår det, at ”når de miljømæssige forudsætninger er til stede, 
skal der planlægges for en udbygning af lystbådehavnen og byens øvrige 
rekreative faciliteter med tilknytning til strandliv, badning og maritime 
aktiviteter. Det skal ske med udgangspunkt i det eksisterende lystbåde- og 
fiskerihavnsområde. Der skal i øvrigt planlægges for at styrke de oplevel-
sesmæssige og rekreative muligheder i og omkring byen, og for at styrke 
sammenhængen mellem by og kystlinje”. 

I kommuneplan 2013-2025 for Faxe Kommune er lokalplanområdet delvist 
omfattet af følgende rammeområder: FL-B4, FL-E2, FL-R2, FL-R3 og FL-R7
Da havneområdet og stranden tænkes udvidet, skal der udarbejdes et kom-
muneplantillæg. 

Med kommuneplantillæg nr. 13 udvides rammeområderne Fl-R3 og Fl-R7 
og bestemmelserne for disse områder ændres, så de omfatter de De hvide 
Dronninger og den nye badestrand sydvest for lystbådehavnen, samt de nye 
moleanlæg, broer og faciliteter til lystbådehavnen.

Eksisterende rammeområder
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kulturmiljø

Midtbyen i Faxe Ladeplads, hvori den gamle del af erhvervshavnen indgår, er 
udpeget som værdifuldt kulturmiljø. For projektområdet omfatter det matr. 
nr. 8ac, 8ab og 8u samt områderne øst herfor. 

Uddrag fra Kommuneplan 2013: ”Faxe Ladeplads historie går omtrent 
150 år tilbage i tiden og hænger sammen med kalkproduktionen i Faxe og 
udskibning af kalk. I 1843 blev først én anløbsmole anlagt, så skibene kunne 
lægge til land. I 1859 blev endnu en mole anlagt. Havnen udviklede sig 
hurtigt til en af de mest driftige på Østsjælland. Der blev etableret skibs-
byggeri, fiskerihavn og handelsplads for grovvarer, lagerpladser, siloer og 
sorteringsanlæg. 

Bagved på stranden og i byen fulgte funktioner som havnekontor, toldbyg-
ning, kirke, købmandsgård, hotel og mange nye boliger. Afgrænsningen 
af kulturmiljøet følger i store træk det bebyggede miljø, der kan ses på de 
gamle kort fra starten af 1900-tallet. Inden for afgrænsningen findes byg-
ninger der vidner om byens storhedstid som driftig havn for udskibning og 
forarbejdning af kalk samt som badeby. Hertil findes en række bevarings-
værdige bygninger udført i de lokale kalksten”. 

Lokalplanen sikrer, at ejendommen, beliggende på Hovedgaden 2, matr. nr. 
8u, som indgår i kulturmiljøet, ikke må nedrives, ombygges eller på anden 
måde ændres uden byrådets særlige tilladelse. Herunder ændring af farver 
og materialer samt udskiftning af bygningsdele som fx tage, tagrender, vin-
duer, gelændere, sålbænke m.v. 

eksisterende lokalplaner

Lokalplanområdet er for en stor del omfattet af gældende lokalplan 300-45 
og for en mindre del af gældende lokalplan 300-2. Med den endelige vedta-
gelse af lokalplan 300-46, vil lokalplan 300-45  og 300-2 blive aflyst for de 
områder som omfattes af lokalplan 300-46.  

Butikkers påvirkning af Bymiljøet

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres mindre detailhandel på 
lystbådehavnen, i form af mindre butikker med tilknytning til hav, vand og 
turisme. Der er også mulighed for restauranter, caféer og kiosker til havnens 
brugere og besøgende.  

Havnen er et samlingspunkt for brugerne af havnen og for turister. Denne 
form for detailhandel vil derfor ikke påvirke detailhandelsstrukturen i kom-

Ejendom beliggende Hovedgaden 2
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munen eller i lokalområdet i øvrigt. Lokalplanen begrænser det samlede bu-
tiksareal for ovennævnte detailhandel inden for lokalplanområdet til samlet 
højst 500 m2. Den enkelte butik må have et areal på højst 250 m2.

Det forventes at parkeringsbehovet vil kunne dækkes af eksistererende par-
keringspladser i lystbådehavnen, samt de udvidelsesmuligheder som lokal-
planen giver mulighed for at etablere.

kystnærhedszone

Området er omfattet af reglerne i planloven om byggeri inden for kystnær-
hedszonen, som bl.a. stiller krav om:
1. at der kun må inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i 

landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel 
begrundelse for kystnær lokalisering,

2. at der bortset fra trafikhavneanlæg og andre overordnede infrastruk-
turanlæg kun i ganske særlige tilfælde kan planlægges for bebyggelse og 
anlæg på land, som forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet 
eller særlig kystbeskyttelse,

3. at ferie- og fritidsanlæg skal lokaliseres efter sammenhængende turist-
politiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund 
eller større ferie- og fritidsbebyggelser, og

4. at offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges.

Det indgår i Faxe Kommunes erhvervsstrategi 2015, at der skal foretages en 
særlig branchestrukturel indsats for at fremme turisterhvervet i Faxe Kom-
mune i de kommende år. Faxe Kommune har besluttet at udvikle tre projek-
ter som vækstdrivere i Faxes turisme: Faxe Kalkbrud og Geomuseum Faxe, 
Tårnprojektet Camp Adventure ved Rønnede og De hvide Dronninger ved 
Faxe Ladeplads. De tre projekter har alle tre en stærk profil indenfor aktive 
ferieformer og retter sig mod at tilbyde oplevelser til de mange besøgende i 
destination Visit Sydsjælland Møn.

Faxe Ladeplads er mærket af,  at stranden langs sommerhusområderne og 
frem til lystbådehavnen over årene er eroderet. Målet med projektet De hvide 
Dronninger er således, at skabe en attraktiv strand med rekreative faciliteter, 
der skaber mulighed for aktiviteter og oplevelser til destinationens turister 
og områdets beboere. Ligeledes vil offentlighedens adgang til kysten blive 
sikret og udbygget med projektets gennemførelse. 

Faxe Ladeplads er et eksisterende bysamfund med større ferie- og fritidsbe-
byggelser og det vil således være i overensstemmelse med planlovens be-
stemmelser for kystnærhedszonen, at tillade etablering af ferie- og fritidsan-
læg ved Faxe Ladeplads, som kan skabe gode rammer for erhvervsudvikling 
og vækst.

turistpolitisk redegørelse

Som baggrund for denne lokalplan, er der udarbejdet en turistpolitisk rede-
gørelse, der blandt andet viser, at kommunens kystområder har det største 
potentiale for turismeudvikling. 

En udvidelse af lystbådehavnen og etablering af rekreative faciliterer som De 
hvide Dronninger, ligger begge i forbindelse med eksisterende bysamfund 
og ferie- og fritidsbebyggelse og vil knytte byen og sommerhusene tættere 
sammen.
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Faxe Ladeplads har tilbage i tiden været en attraktiv bade- og ferieby, og har 
et stort potentiale til igen at tiltrække turister der søger natur, strand og et 
aktivt friluftsliv i tilknytning til vandsportsaktiviteter. 

Overnatningsfaciliteterne i denne del af Faxe Kommune, består primært af 
udlejning af feriehuse, bed & breakfast og ikke mindst de 3 campingpladser 
hvor Feddet Camping er blandt de bedste campingpladser i Europa og er 
regionens største overnatningssted. En udvidelse af Faxe Ladeplads lystbå-
dehavn vil give gode muligheder for at også sejlende turister har mulighed 
for at overnatte i kommunen. 

Faxe Ladeplads er en del af de internationale cykel- og vandreruter igennem 
nordeuropa, og en styrkelse af områdets faciliteter inden for natur-, frilufts- 
og adventureturisme, vil være med til at gøre området endnu mere attraktivt 
for både cykelturister, sommerhusgæster, sejlere og alle der generelt gerne 
vil holde en aktiv ferie for hele familien.

strandBeskyttelseslinjen

Området langs kysten mellem Faxe Å og lystbådehavnen og det rekreative 
område, som ligger sydøst for erhvervshavnen er omfattet af strandbeskyt-
telseslinjen, hvilket betyder, at der skal søges dispensation hos Miljø- og 
Fødevareministeriet.

Strandbeskyttelseslinjen er reguleret af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 121 
af 26/01/2017, med ændringer  i henhold til LOV nr. 681 af 08/06/2017. 
Af den fremgår i § 15, at der ikke må foretages ændring i tilstanden af strand-
bredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbe-
skyttelseslinjen, jf. stk.2. Der må f.eks. ikke placeres bebyggelse, ske beplant-
ning eller terrænændringer, etableres hegn eller placeres campingvogne og 
lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealover-
førsel, hvorved der fastlægges skel.

Stk. 2. Strandbeskyttelseslinjen er fastlagt ved miljø- og fødevareministerens 
bestemmelse efter de hidtil gældende regler. Strandbeskyttelseslinjen er 
registreret i matriklen og noteret i tingbogen.

Stk. 3. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at stk. 1 ikke 
skal gælde for nærmere angivne arter af anlæg, der tillige vedrører søterrito-
riet. Tilsvarende gælder for diger, høfder, bølgebrydere og andre anlæg, som 
kræver tilladelse i henhold til lov om kystbeskyttelse.«

Forbuddet i § 15, stk. 1, gælder ikke for havneanlæg og de arealer, der ved 
lokalplan er udlagt til havneformål, for så vidt angår placering og udvidelse 
af bebyggelse og anlæg og lign. til havneformål.

Stk. 2. Uanset stk. 1 gælder forbuddet i § 15, stk. 1, ikke i følgende tilfælde:
1) Ved placering og udvidelse af klubhuse, opbevaringsskure, omklædnings-
faciliteter og anlæg og indretninger til brug for foreninger og klubber med 
tilknytning til havet og kysten, f.eks. roklubber, sejlklubber, lystfiskerfor-
eninger og kajakklubber og lign.,

2) ved placering og udvidelse af mindre anlæg som f.eks. legepladser, ba-
deramper, sheltere, bålhytter, madpakkehytter og bålpladser til brug for 
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børneinstitutioner, daginstitutioner, folkeskoler og lign. eller besøgende på 
havnen og

3) ved ændret anvendelse af overflødiggjorte havnebygninger til formål, der 
kan fremme turismen eller understøtte de foreninger, institutioner og bruge-
re m.v., der er nævnt i nr. 1 og 2.«

Miljø- og fødevareministeren kan gøre undtagelse fra § 15, stk. 1, til placering 
af mindre faciliteter langs stranden for klubber, foreninger og institutioner 
som f.eks. omklædningsfaciliteter, skure til opbevaring af udstyr, bålhytter, 
sheltere og lign., på betingelse af at de nævnte faciliteter opføres i tilknytning 
til eksisterende anlæg som for eksempel en parkeringsplads eller vejnedkør-
sel, og at arealet er omfattet af en lokalplan, der giver mulighed for opførelse 
af et nærmere bestemt antal bygninger og anlæg.

fredning

Området langs kysten mellem Faxe Å og lystbådehavnen er fredet. Frednin-
gen af strandbredden mellem Faxe Ladeplads og Faxe Å er fra 1934, og har 
til formål at åbne strandbredden for offentlighedens gående færdsel, ophold 
og badning. På landsplan indførte man i 1937 offentlig adgang til kysterne 
generelt, og med naturfredningsloven af 1969 blev denne ret indført ved lov. 
Fredningens formål er derfor sikret i gældende lovgivning.

I forbindelse med planlægningen af Faxe Ladeplads Lystbådehavn i 1982, 
blev den gamle fredning af  stranden ophævet på det areal som nu udgør 
lystbådehavn, på den betingelse, at Faxe Kommune skal forbedre og vedli-
geholde den øvrige del af den fredede strandbred, så den holdes anvendelig 
til ophold og badning. En evt. dispensation fra den gældende fredning skal 
behandles af Fredningskommissionen. 

Det er vurderingen, at etablering af den planlagte kystbeskyttelse ved hjælp 
af strandfodring er i overensstemmelse med fredningen, men at etablering af 
promenade på stranden og De hvide Dronninger samt parkeringspladserne 
syd for lystbådehavnens mole og på engarealet nord for Faxe Ås udløb vil 
kræve Fredningskommissionens behandling. 

sø- og åBeskyttelseslinje

Området er på en mindre del berørt af sø- og åbeskyttelseslinjen omkring 
Faxe Å. Projektet ændrer ikke forholdene for åen, men det kræver, at der 
opnås dispensation fra åbeskyttelseslinjen i forbindelse med vedtagelsen af 
lokalplanen. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra åbeskyttelseslinjen, jf. 
naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2.

naturforhold

Hele området langs kysten mellem Faxe Å og lystbådehavnen er udlagt som 
lavbundsarealer. Lavbundsarealer er arealer, der er potentielt egnede til gen-
opretning som vådområder.  Med kommuneplantillæg nr. 13 udgår Strand-
vejen og kysten øst for Strandvejen som lavbundsarealer, idet det er vurderet 
at disse arealer ikke vil blive omdannet til vådområde. 

Hele kystområdet og dermed også det meste af lokalplanområdet er udlagt 
som større sammenhængende landskab i kommuneplanen. Kysten er også 
udpeget som særligt bevaringsværdigt landskab med særlige visuelle oplevel-
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sesmuligheder strategiske steder. For at sikre disse udsigtsmuligheder, må 
der ikke opføres byggeri som hindrer udsigten fra de udpegede områder.

Omkring Faxe Ladeplads omfatter udpegningen af udsigtsmuligheder fra 
kysten arealerne omkring Faxe Hus Efterskole, og kyststrækningen ud for 
Strandskoven.

Det vurderes at en udvidelse af lystbådehavnen og etablering af rekreative 
faciliteter ikke forringer områdets naturforhold.

kystBeskyttelsesloven og andre lovgivninger omkring admini-
stration af projekter på søterritoriet

Søterritoriet administreres af Kystdirektoratet efter Kystbeskyttelsesloven. 

Kystdirektoratet har i 2011 udarbejdet en ”Kystbeskyttelsesstrategi – en stra-
tegisk indsats for smukkere kyster”, som er en national strategi for beskyttel-
se af vore kyster. 

I strategien fremgår bl.a. at: 
•	 kysten skal ses som en del af det landskab den indgår i
•	 kystbeskyttelse skal udføres som helhedsorienterede løsninger
•	 bløde løsninger foretrækkes frem for hårde
•	 oprydning (af uhensigtsmæssig kystbeskyttelse) skal indgå som et væ-

sentligt element.

Strategien sætter de overordnede rammer for Kystdirektoratets arbejde.
Kystdirektoratet har også udarbejdet et administrationsgrundlag for søterri-
toriet. I den fremgår en række overordnede principper, bl.a.:
•	 respekt for natur og miljø og en sikring af et levende havmiljø med en 

god miljøtilstand 
•	 kystzonen skal ses som et hele, hvorfor land og vand skal tænkes sam-

men
•	 der skal tænkes langsigtet og i helheder
•	 der skal være plads til vækst og mulighed for udvikling og innovation

Når Kystdirektoratet modtager en ansøgning om projekter på søterritoriet vil 
de bl.a. gennemføre en VVM-screening efter lovens bilag 2 for at vurdere, om 
projektet er VVM-pligtigt.

Mange projekter på vand og omkring vand er omfattet af andre resortmyn-
digheder og lovgivninger. For projektområdet drejer det sig bl.a. om:
Uddybning af sejlrende, klapning, eventuelle fortidsminder på havbun-
den, stier og andre anlæg indenfor strandbeskyttelseslinjen, lystbådehavn, 
sejladssikkerhed, havneloven (erhvervshavnen), bade- og bådebroer uden fri 
vandgennemstrømning.

trafikforhold

Strandvejen og Hovedgaden vejbetjener området og er klassificeret som tra-
fikveje i bymæssig bebyggelse med en hastighedsbegrænsning på 50 km/t.
Strækningen udgør en del af den nationale cykelrute nr. 9 fra Gedser til Hel-
singør, som er den danske del af den internationale cykelrute euro-velo nr. 7 
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mellem Berlin og København. Strækningen er samtidig en del af vandreruten 
Sjællandsleden, som igen er en del af Nordsøvandreruten, som går gennem 
landene der omkranser Nordsøen. Stien passerer Norge, Sverige, Danmark, 
Tyskland, Nederlandene, England og Skotland og har en totallængde på ca. 
5.000 km.

Lokalplanområdet betjenes af kollektiv trafik i form af busrute 285 som 
kører mellem Faxe Ladeplads, Store Elmue, Feddet, Vindbyholt, Orup, 
Roholte og tilbage til Faxe Ladeplads. Busruten kan benyttes af alle, men er 
en skolebus som kun kører morgen og eftermiddag. Umiddelbart nord for 
lokalplanområdet ligger Faxe Ladeplads Station med togforbindelse til Køge, 
samt busforbindelse til Haslev og Næstved.

tekniske ForhoLd
Ny bebyggelse skal tilsluttes områdets forsyningsanlæg og ledninger for vand 
og el skal fremføres i jorden.

energiforsyning

SEAS/NVE er netselskab og el-leverandør i området, dvs. de har ansvaret for 
en sikker elforsyning i området. Der kan frit vælges el-leverandør. El-leve-
randørselskabet er det selskab, der sælger el til slutbrugerne.

varmeforsyning

Området er omfattet af forsyningsforbudsområde for el. Området ligger 
indenfor et vedtaget område for naturgas, dog uden tilslutningspligt.  
 

vandforsyning

Området forsynes med vand fra Fakse Ladeplads Vandværk, og ny bebyggel-
se forudsætter tilslutning til ovennævnte forsyning.

regn- og spildevand

En del af området langs Strandvejen er separatkloakeret og den del tættest 
mod byen er fælleskloakeret. Lystbådehavnen er fælleskloakeret men plan-
lagt separatkloakeret, og fiskerihavnen er seperatkloakeret. Spildevand og 
regnvand fra nye anlæg i lokalplanområdet, skal separeres før tilslutning til 
det offentlige spildevandsanlæg. 

I Faxe Ladeplads er der i ”Handleplan for klimatilpasning, 2013” udpeget 
arealer med risiko for oversvømmelse fra kloaksystemet. Dele af kloaksyste-
met er efterfølgende udvidet og omlagt, og de områder som har betydning for 
lokalplanområdet forventes at være seperatkloakeret ved udgangen af 2021.

Af ressourcemæssige hensyn er det generelt ønskeligt at nedsive regnvand. 
Miljømyndigheden kan, på nærmere givne vilkår, give tilladelse til nedsiv-
ning af regnvand fra tage og overfladevand fra befæstede arealer. Tilladel-
sen kan som hovedregel kun gives, hvis nedsivning kan ske uden risiko for 
grundvandet, hvis det er geoteknisk muligt og hvis det kan ske uden ulemper 
for naboer. På havnearealer og på De hvide Dronninger, kan der arbejdes 
med regnvandsløsninger, som leder rent overfladevand til havnebassin eller 
direkte i havet.
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klimatilpasning

I Faxe Ladeplads er der i ”Handleplan for klimatilpasning, 2013” udpeget 
arealer med risiko for oversvømmelse fra havet i forbindelse med stormflod 
og havvandsstigning generelt. Havnen, dele af kyststrækningen i Faxe Lade-
plads, samt de bagvedliggende ådale og lavtliggende områder, har risiko for 
oversvømmelser.

Kystdirektoratet anbefaler en sokkelkote på mindst 194 cm ved nybebyggelse 
på havnen. Denne kote svarer til middelvandstanden for 50 år med et tillæg 
for vandstandsstigning. Hvis man vælger at etablere bebyggelse og anlæg un-
der denne kote, bør anlæggene være udført eller sikret, så de kan tåle at blive 
oversvømmet. Dette kan eventuelt have forsikringsmæssige konsekvenser.

Lokalplanen muliggør etablering af anlæg til sikring af havn og by mod vand-
standsstigninger.

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.

I Faxe Ladeplads Havn er det jævnligt påkrævet at oprense indsejlingen og/
eller havnebassinet for tilført sand og slam. Hvor oprensningsmaterialet har 
været uforurenet eller kun svagt forurenet med tungmetaller, er det bortskaf-
fet ved klapning. Det indgår også i den nye plan at oprenset sand og slam, 
hvis der gives tilladelse til det, kan klappes fx som en del af sandfodringen af 
den nye badestrand.

miLjøForhoLd
støj

Som udgangspunkt er lystbådehavne ikke støjfølsom anvendelse og der skal 
derfor ikke foretages støjafskærmende foranstaltninger i forhold til denne, jf. 
Referencelaboratoriet. 

I erhvervshavnen, som ligger umiddelbart nord for lokalplanområdet, kan  
der etableres virksomheder i miljøklasse 3-6, og det må derfor forventes at 
lystbådehavnen kan være påvirket af støj fra dette område. 

jordforurening

Inden for lokalplanens område er der kortlagt jordforurening på vidensni-
veau 1.

Bygge- og anlægsarbejde på kortlagte arealer kræver en tilladelse efter jord-
forureningslovens § 8. Ved flytning af jord fra kortlagte arealer samt arealer 
omfattet af områdeklassificering, skal der indgives anmeldelse og udtages 
analyser i henhold til jordforureningsloven § 50 samt jordflytningsbekendt-
gørelsen.
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museumsloven - fund og fortidsminder

Der er ikke registreret fund og fortidsminder i lokalplanområdet. Der kan 
dog sagtens fremkomme fund indenfor lokalplanområdet, f.eks. i forbindelse 
med byggemodning. Jf. Museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for 
hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsæt-
ning af arbejdet anmode Museum Sydøstdanmark om en udtalelse. Såfremt 
der i forbindelse med grave- og anlægsarbejdet konstateres fund af fortids-
minder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og 
fundet skal anmeldes til Museum Sydøstdanmark, jf. Museumslovens §27.

miljøvurdering

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og kon-
krete projekter (LBK nr. 448 af 10/05/2017) har til formål at fremme en 
bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages miljøvurdering af planer, 
programmer og projekter, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning 
på miljøet. 

I henhold til denne lov er der foretaget en screening af lokalplanens indvirk-
ning på miljøet. Lokalplanforslaget vurderes på baggrund af denne screening 
ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes, derfor ikke at 
være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

•	 Planen omhandler et mindre område på lokalt plan – som sammen 
med øvrige tiltag skal styrke turismen i kommunen og regionen. Faxe 
Ladeplads er en eksisterende badeby med en robust kyststrækning, som 
med denne plan bliver styrket og gøres endnu mere attraktiv for sejlere, 
sommerhusgæster og turister som i forvejen benytter området.

•	 Planen vurderes at være i overensstemmelse med intentionerne med 
fredningen af kysten syd for lystbådehavnen og at forbedre kystens 
tilstand.

•	 Strandengen ved  p-pladsen i den sydlige del af området vil udgå som 
strandeng. En registrering og opmåling har vist, at arealet ikke har vege-
tation som en strandeng og arealmæssigt er mindre end 2.500 m2, som 
er minimumsgrænsen for hvornår en strandeng er beskyttet.

•	 Planen vurderes ikke at påvirke miljøet væsentligt for nogen af de berør-
te emner. 

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



22

Lokalplan 300-46

servitutter 
Der er ved udarbejdelsen af lokalplanen ikke gennemført en egentlig servitut 
redegørelse. Ejer og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servi-
tutter, 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.

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.

aflysning af servitutter

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen, vil alle servitutter 
vedrørende hidtil gældende lokalplaner i området, blive aflyst på de pågæl-
dende matrikler.

nødvendige tiLLadeLser og dispensationer
landzonetilladelse

En del af lokalplanområdet ligger i landzone. Det drejer sig om det grøn-
ne areal, parkeringsarealer og stranden øst for Strandvejen mellem Faxe 
Å´s udløb og lystbådehavnen, samt vandarealerne ud for kysten. Anlæg og 
bebyggelse inden for dette område kræver landzonetilladelse i hvert enkelt 
tilfælde jf. planlovens §35 stk. 1.

strandBeskyttelse - dispensation

Det er vurderingen, at der skal søges dispensation fra strandbeskyttelseslin-
jen til etablering af høfderne og til etablering af promenaden på stranden. 
Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen skal søges hos Miljø- og Fødevare-
ministeriet.

fredning - dispensation

Det er vurderingen, at etablering af den planlagte kystbeskyttelse ved hjælp 
af strandfodring er i overensstemmelse med fredningen, men at etablering 
af promenade på stranden, høfder samt parkeringspladser langs stranden vil 
kræve dispensation. Dispensation fra fredningen skal behandles af Fred-
ningsnævnet. 

Der er søgt tilladelse til kystbeskyttelse og Faxe Kommune har den 13. no-
vember 2017 fået tilladelse fra Kystdirektoratet til etablering af strand ved 
sandfodring. 
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sø- og åBeskyttelseslinje - dispensation

Området er på en mindre del berørt af sø- og åbeskyttelseslinjen omkring 
Faxe Å. Projektet ændrer ikke vilkårene for åen, men det kræver, at der 
opnås dispensation fra åbeskyttelseslinjen i forbindelse med vedtagelsen af 
lokalplanen. Faxe Kommune er myndighed på dispensation fra sø- og åbe-
skyttelseslinjen og agter at give denne dispensation.

søterritoriet 
Anlæg på søterritoriet kræver tilladelse af Kystdirektoratet. Kystdirektora-
tet skal således behandle udvidelse af lystbådehavnen, de nye moler, evt. 
uddybning af sejlrenden, rekreative anlæg og høfder samt de tilhørende tre 
pontonøer. 

Søfartsstyrelsen administrerer sejladssikkerhed og skal derfor også høres. 

jordforurening

Da der er jordforurening i den nuværende lystbådehavn og på dennes moler 
skal der gives tilladelse til at ændre på molernes udformning. 

trafik

Den nationale cykelrute igennem Faxe Ladeplads administreres af Vejdirek-
toratet og ændringer på strækningen skal derfor godkendes af Vejdirektora-
tet. 
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LokaLpLan bestemmeLser
Lokalplan 300-46 for Udvidelse af Faxe Ladeplads lystbådehavn og rekre-
ative faciliteter på sydstranden

Faxe Kommune
I henhold til lov om planlægning (LBK nr. 1529 af den 23. november 2015, med æn-
dringer jf. LOV nr. 668 af den 8. juni 2017) fastsættes herved følgende bestemmelser 
for det i § 2 nævnte område

§1 Lokalplanens formål
Det er lokalplanens formål: 

•	 at skabe gode rammer for vækst og udvikling i et eksisterende bysam-
fund i kystnærhedszonen.

•	 at give mulighed for en udvidelse af Faxe Ladeplads lystbådehavn med 
ekstra bådpladser og faciliteter, der naturligt hører til en anvendelse 
som fiskeri- og lystbådehavn. 

•	 at forbedre forholdene ved indsejlingen for både lystbådehavn og 
erhvervshavn. 

•	 at give mulighed for etablering af rekreative faciliteter på lystbådehav-
nen, langs stranden og ud for kysten, der understøtter rekreation og 
turisme og kan fungere som et mødested i lokalområdet.

•	 at forbedre adgangen til strand, vand og rekreative faciliteter generelt, 
samt understøtte en stærkere forbindelse mellem sommerhusområdet, 
stranden og havnen.

§ 2 Område og zonestatus
2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1.

2.2 Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder, som vist på kortbilag 1, og 
omfatter følgende matrikler: 

 Delområde 1:
 Matr. nr. 8ba, 14, 8g, 8t, 8ac, 8ab, 8u, 16, samt del af 7000a, Hylleholt  

By, Hylleholt. 

 Delområde 2:
 Matr. nr. 8bd, 8bc samt del af 8b og 6hv, Hylleholt By, Hylleholt.Des-

uden omfatter lokalplanen umatrikuleret vandareal mellem udløbet 
fra Faxe Å og lystbådehavnen. 

 Delområde 3:
 Del af matr. nr. 8bb, 7000a, Hylleholt By, Hylleholt, samt en del af 

7000b, Strandhoved By, Hylleholt. Desuden omfatter lokalplanen 
umatrikuleret vandareal mellem udløbet af Faxe Å og lystbådehavnen. 

 Delområde 4:
 Del af matr. nr. 8bb, Hylleholt By, Hylleholt. Desuden omfatter lokal-

planen umatrikuleret vandareal mellem udløbet af Faxe Å og lystbåde-
havnen. 
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2.3 Lokalplanområdet er delvist beliggende i byzone. Det drejer sig om 
følgende matrikler: 8ab, 8ac, 8ba, 8g, 8t, 8u og 14, alle Hylletholt By, 
Hylleholt.

2.4 En del af lokalplanområdet er beliggende i landzone. Det drejer sig 
om strandarealet matr. nr. 8bb, samt en del af moleanlægget omkring 
erhvervshavnen og lystbådehavnen matr. nr. 8bd og 8bc. 

 Matrikel nr. 8bd og 8bc overføres ved vedtagelsen af denne lokalplan 
til byzone. Matrikel nr. 8bb forbliver i landzone.

2.5 Anlæg og bebyggelse, eller ændret brug af areal og bygninger i landzo-
ne kræver landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, i hvert enkelt 
tilfælde. 

§ 3  Anvendelse

3.1 Lokalplanen udlægger området til havneformål og lystbådehavn med 
tilhørende servicefunktioner, samt rekreative fritidsformål.

 For delområde 1 gælder følgende bestemmelser:
3.2 Delområde 1 udlægges til rekreative fritidsformål og lystbådehavn med 

tilknyttede faciliteter som havnekontor, klublokaler, bade og toiletter, 
mindre butikker, restauranter, kiosker til betjening af havnens bruge-
re og besøgende samt lignende, der understøtter anvendelsen, samt 
fiskerihavn. 

3.3 Byggefelterne A og D, som er markeret på kortbilag 2 , udlægges til 
faciliteter for sejlere og fiskere som havnekontor, klublokaler, toiletter 
og bade, mindre butikker, restauranter, kiosker til betjening af hav-
nens brugere og besøgende mv. 

3.4  Byggefelterne B og E og F, som er markeret på kortbilag 2, udlægges til 
aktivitetshuse og skure for grej til fx. fiskeri, lystsejlads og til betjening 
af havnens brugere og besøgende generelt. 

3.5  Byggefelt C, som er markeret på kortbilag 2, udlægges til højst én bolig 
i form af en fritliggende villa.

3.6  Hvis bolig inden for byggefelt C nedlægges må byggefeltet anvendes på 
samme måde som byggefelt A jf. §3.3.

3.7  Der må inden for delområde 1 etableres udendørs oplagsplads for pæle 
og grej, der følger af områdets anvendelse som fiskerihavn. Der må 
der ud over ikke ske udendørs oplagring uden for afskærmede pladser 
og varegårde, eller henstilling af uindregistrerede køretøjer, lystbåde, 
campingvogne, trailere o.lign.

 
 For delområde 2 gælder følgende bestemmelser:
3.8 Delområde 2 udlægges til moler. Der må ikke etableres bebyggelse 

inden for delområde 2.
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           For delområde 3 gælder følgende bestemmelser:
3.9 Delområdet udlægges øst for Strandvejen til strand med bade- og 

opholdsfaciliteter og parkeringsmuligheder. 

3.10 Parallelt med strækningen kan der på stranden eller som en udvidelse 
af Strandvejen etableres en strandpromenade.

3.11 Strandpromenaden kan udvides op til fem steder med små aktivitets-
områder, som indrettes med faciliteter til ophold, leg, udendørs fitness 
og grill-områder eller lignende faciliteter.

 
 For delområde 4 gælder følgende bestemmelser:
3.12 Delområdet udlægges til rekreative anlæg, knyttet til vand og vand-

sport,  som fx havbad, sauna, omklædning, toilet, samt faciliteter til 
opbevaring af klubber og foreningers udstyr til fx fiskeri, dykning og 
sejlads. 

3.13 Der kan etableres to betonkonstruktioner i form af Dronning Thyra og 
Dronning Dagmar indenfor byggefelterne G og I på kortbilag 2.  

3.14 Ud for Dronningerne kan der etableres tre ponton øer inden for bygge-
felterne H, J og K på kortbilag 2, ligeledes med mulighed for rekreati-
ve faciliteter og ophold. Der må ikke etableres bygninger på øerne.

3.15 Ponton-øen inden for byggefelt H kan indrettes med opholdsfaciliteter 
og en kajakrutchebane. 

3.16 Ponton øen inden for byggefelt J og K kan indrettes med opholdsfacili-
teter, udspringsfaciliteter og en vandrutchebane. 

 Fælles for delområde 1 og 3 gælder:
3.17  De arealer, som på kortbilag 2 er markeret som grønne arealer, må 

ikke bebygges, dog med undtagelse af faciliteter som er en del af pro-
menaden og dens aktivitetsområder jf. §3.11, samt  anlæg til områdets 
tekniske forsyning jf. § 3.19.  

3.18  Inden for områder markeret med P må der etableres parkeringsarealer 
til betjening af fiskeri- og lystbådehavnen og de rekreative faciliteter.

3.19  Der må inden for lokalplanområdet opføres anlæg til områdets tek-
niske forsyning. Herunder energiforsyningsanlæg, antenneanlæg, 
kloakpumpestation, regnvandsbassin, støjværn samt anlæg til sikring 
mod oversvømmelse m.v.

§ 4  Udstykning
4.1  Lokalplanområdet kan udstykkes inden for det på bilag 2 viste del-

område 1. Det er desuden muligt at sammenlægge matrikler indenfor 
delområde 1.

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

sobje
Fremhæv
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kortbilag 3:
•	  Vej A-B og C-D med et vejudlæg på mindst 8 meter og køreba-

nebredde på mindst 5 meter. Vejene skal etableres med kørefast 
belægning. 

•	  Sti a-b og c-d med en bredde på mindst 3 meter.
•	  Sti e-f anlægges som en promenade, jf. 5.2-5.5 med en bredde på 

mindst 5 meter ved anlæg på stranden og med en bredde på mindst 
3,5 meter hvis den anlægges langs Strandvejen.

5.2 Promenaden e-f skal ved anlæg på stranden etableres som en betonfla-
de.  

 Promenaden e-f skal ved anlæg langs Strandvejen udføres med en fast 
belægning og med en kant mod stranden som afgrænsning mellem 
vej/promenade og strand. 

5.3 På op til 5 steder langs promenaden kan denne udvides i retning mod 
stranden med arealer, som kan indrettes til udendørs fitness, leg, grill 
og ophold. Hver af disse flader må max. være 100 m2. 

 2 af disse udvidelser skal etableres i forbindelse med parkeringsplad-
serne, 2 i forbindelse med adgang til Dronningerne og 1 skal etableres 
på strækningen mellem Dronning Dagmar og parkeringspladsen syd 
for lystbådehavnen. 

5.4 Ud for hver af Dronningerne skal der etableres trappe og rampeanlæg 
der forbinder Strandvejen med de rekreative faciliteter på stranden 
og/eller i høfdekonstruktionerne.

5.5 Kanten mellem promenaden langs Strandvejen og stranden skal på 
hele strækningen udformes så den indeholder sidde- og opholdsmulig-
heder med udsigt til både havet, stranden og aktivitetspladserne.

5.6 Der skal udlægges parkeringspladser inden for de udlagte parkerings- 
arealer, som vist på kortbilag 2.

5.7 Parkeringspladsen umiddelbart syd for lystbådehavnen anlægges med 
en kørefast belægning. Parkeringspladsen anlægges i en kote svarende 
til lystbådehavnens eksisterende parkeringsplads og dermed lavere 
end Strandvejen. 

5.8 Parkeringspladsen i den sydlige del af lokalplanområdet anlægges så 
vidt det er muligt med en permeabel overflade med græs. Der skal 
plantes et tilstrækkeligt omfang træer, som kan give skygge til parke-
rede biler.

§ 6  Tekniske anlæg
6.1 Inden for området kan der etableres de tekniske anlæg, som er nød-

vendige for områdets forsyning.
 
6.2 Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som jordledninger.
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§ 7  Bebyggelsens omfang og placering
7.1 Den nye lystbådehavn kan indrettes med op til 140 bådpladser.  

7.2 Ny bebyggelse skal placeres inden for de byggefelter, som er markeret på 
kortbilag 2.  

 For delområde 1 gælder følgende bestemmelser:
7.3 Sokkelkote ved ny bebyggelse skal være minium 194 cm målt fra vandlini-

en DVR90. 

7.4  Der må i alt etableres 500 m² detailhandelsareal i delområde 1, og hver 
butik må højst være 250 m². 

7.5  Inden for byggefelt A, som er markeret på kortbilag 2, skal bebyggelse be-
stå af længehuse eller sammenbyggede længehuse i 5 meters bredde med 
tagrygge vinkelret på byggefeltets afgrænsning mod havnebassinet.

7.6  Inden for byggefelt A, som er markeret på kortbilag 2, må der etableres 
bebyggelse, som opfylder følgende:

•		 ny	bebyggelse	skal	etableres	med	bygningernes	ene	gavlfacade	placeret	
i byggefeltets afgrænsning ud mod havnebassinet

•		 bygningers	højde	til	sternlinjen	(linjen	hvor	ydervæg	og	tagflade	mø-
des) skal være 3,2 m fra terræn 

•	 bygningers	taghældning	skal	være	45°
•		 der	skal	være	en	frihøjde	under	altaner	og	hævede	verandaer	på	

mindst 2,5 meter
•		 varegårde,	lagerareal	mv.	må	-	når	det	etableres	som	en	del	af	længe-

huset - overdækkes med halvtage, som ikke må være større end 15 m² 
og har en højde på max 2,8 meter og min. 2,0 meter. Hældningen på 
taget	skal	være	mindst	15°

7.7  Inden for byggefelt B, som er markeret på kortbilag 2, må der etableres 
skure for grej til fiskeri og lystsejlads, som opfylder:

•		 ny	bebyggelse	skal	etableres,	således	at	gavlfacade	mod	bebyggelsens	
indre gård placeres i byggefeltets afgrænsning

•	 skurene	har	en	bredde	på	5	meter
•	 skurene	udføres	med	sadeltage,	hvor	taghældningen	er	mellem	20°-

30°
•		 højden	til	sternlinjen	(linjen	hvor	ydervæg	og	tagflade	mødes)	må	

højst være 2,2 meter over terræn
•		 skurenes	højde	ikke	overstiger	3	meter
•		 skure	kan	sammenbygges	når	den	samlede	facadelængde	ikke	oversti-

ger 10 meter

7.8  Inden for byggefelt C, som er markeret på kortbilag 2, må der etableres 
boliger, som opfylder:

	 •		 bebyggelsesprocenten	for	den	enkelte	ejendom	må	højst	udgøre	30	%
•		 højden	på	bygninger	må	ikke	overstige	6	meter



30

Lokalplan 300-46

•		 sternlinjen	(linjen	hvor	ydervæg	og	tagflade	mødes)	må	ikke	være	
højere end 3 meter

•		 taghældningen	skal	være	mellem	20°-25°

7.9  Inden for byggefelt D, som er markeret på kortbilag 2, må der etableres 
faciliteter for sejlere og fiskere, som opfylder følgende:

•		 højden	på	bygninger	må	ikke	overstiger	6	meter
•		 sternlinjen	(linjen	hvor	ydervæg	og	tagflade	mødes)	må	ikke	være	

højere end 3 meter
•		 taghældningen	skal	være	mellem	30°-45°

7.10  Inden for byggefelt E, som er markeret på kortbilag 2, må der etableres 
skure for grej til fiskeri og lystsejlads, som opfylder:

•		 skurene	har	en	bredde	på	5	meter
•		 skurene	udføres	med	sadeltage,	hvor	taghældningen	er	mellem	
						20°-30°
•		 højden	til	sternlinjen	(linjen	hvor	ydervæg	og	tagflade	mødes)	må	

højst være 2,2 meter over terræn
•		 skurenes	højde	ikke	overstiger	3	meter
•		 skure	kan	sammenbygges,	når	den	samlede	facadelængde	ikke	over-

stiger 10 meter

7.11 Inden for byggefelt F, som er markeret på kortbilag 2, må der 
etableres  aktivitetshuse og skure for grej til fiskeri, lystsejlads, kajakker, 
søspejdere, vindsurfing og søredning, som opfylder:

•	 ny bebyggelse skal opføres med gavle mod havnebassinet.
•	 skurene	har	en	bredde	på	5	meter
•	 skurene	udføres	med	sadeltage,	hvor	taghældningen	er	mellem	
						20°-30°
•		 højden	til	sternlinjen	(linjen	hvor	ydervæg	og	tagflade	mødes)	må	

højst være 2,2 meter over terræn
•		 skurenes	højde	ikke	overstiger	3	meter
•		 skure	kan	sammenbygges	når	den	samlede	facadelængde	ikke	oversti-

ger 10 meter

 For delområde 4 gælder følgende bestemmelser:
7.12 Inden for byggefelt G, som er markeret på kortbilag 2, må der etableres  

rekreative faciliteter, som opfylder:

•	 Som en integreret del af Dronning Thyra må der etableres en bebyg-
gelse på max 450 m² til toiletter, opbevaring af både, kajakker og 
udstyr hertil, et samlingsrum og et “shelter”. 

•	 Bebyggelsen (ekskusiv værn) må max. opføres i en højde på 5,5 meter 
målt fra vandlinien DVR90.

7.13 Inden for byggefelt H, J og K som er markeret på kortbilag 2, må der 
etableres  en ponton-ø, som opfylder:

sobje
Fremhæv
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•	 Der kan etableres en forankret ”ø” på max. 100 m2. 
 

7.14 Inden for byggefelt I, som er markeret på kortbilag 2, må der 
etableres  rekreative faciliteter, som opfylder:

•	 Som en integreret del af Dronning Dagmar må der etableres en be-
byggelse på max 500 m² til sauna, klatrevæg, omklædning, toiletfa-
ciliteter, udendørs brusere og rum til opbevaring. 

•	 Bebyggelsen (ekskusiv værn) må max. opføres i en højde på 5,5 
meter målt fra vandlinien DVR90.

•	 Bebyggelsen må max. strække sig 80 meter ud i vandet målt fra 
stranden.

§ 8 Bebyggelsens ydre fremtræden
 
 For delområde 1 gælder følgende bestemmelser:
8.1  Bebyggelse inden for byggefelt A, som er markeret på kortbilag 2, skal 

have følgende fremtræden:

	 •		 Ydervægge	skal	udføres	i	træ	med	lodret	bræddebeklædning.
	 •		 Mindre	bygningsdele	må	desuden	udføres	i	glas,	zink	eller	stål.
	 •		 Tagmaterialer	skal	være	røde	teglsten	eller	røde	betontagsten.
												•					Ydervægge	skal	fremtræde	i	farven	sort,	mørk	grøn	umbra	eller			
                  svenskrød. Ydervægge indenfor samme byggefelt skal have samme      
                  farve.

8.2  Bebyggelse inden for byggefelt B og E, som er markeret på kortbilag 2, 
skal have følgende fremtræden:

	 •		 Ydervægge	skal	udføres	i	træ	med	lodret	bræddebeklædning.
	 •	 Tagmaterialer	skal	være	sort	tagpap.
												•					Ydervægge	skal	fremtræde	i	farven sort, mørk grøn umbra eller       
                  svenskrød. Ydervægge indenfor samme byggefelt skal have samme  
    farve.

8.3  Bebyggelse inden for byggefelt C og D, som er markeret på kortbilag 2, 
skal have følgende fremtræden:

	 •		 Ydervægge	skal	udføres	enten	i	træ,	med	blank	mur	i	gul	eller	rød	
tegl eller fremtræde som pudset.

	 •		 Mindre	bygningsdele	må	desuden	udføres	i	glas,	zink,	stål,	fiberbe-
ton, kobber og aluminium.

	 •		 Ydervægge	af	træ	skal	udføres	med	lodret	bræddebeklædning.
	 •		 Ydervægge	af	træ	skal	fremstå	i	mørk,	grøn	umbra	eller	sort.	

Andre ydervægge skal fremstå i hvid og sort samt farverne i hvid, 
sort, grå, okker creme, okker gul, okker rød, sienna Claire, terra di 
Sienna Brændt, Terra di Sienna Naturel, umbra brændt og umbra 
naturel og i disse farvers blanding med sort og hvid.

	 •		 Træ	og	tegl	må	også	fremstå	i	deres	naturlige	farver.
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8.4  Bebyggelse indenfor byggefelt F:

	 •		 Ydervægge	skal	udføres	i	træ	med	lodret	bræddebeklædning.
	 •	 Tagmaterialer	skal	være	sort	tagpap.
	 •		 Ydervægge	skal	fremtræde	i	farven sort, mørk grøn umbra eller     

      svenskrød. Ydervægge indenfor samme byggefelt skal have samme   
      farve.

 For delområde 4 gælder følgende bestemmelser:
8.5  For bebyggelse indenfor byggefelt G og I gælder:

•	 Bygningskonstruktion udføres i beton med felter af træ, glas og 
metal.

•	 Dronning Thyra i byggefelt G udformes således, at det store dæk 
trapper ned i havet og giver mulighed for at søsætte sin kajak eller 
fiske fra dette.

 

§ 9  Bevaringsværdige bygninger
9.1 Bygningen, som er markeret på kortbilag 3, må ikke nedrives uden 

byrådets særlige tilladelse. Dette vil i givet fald ske som dispensation 
fra lokalplanen.

§ 10  Skiltning og belysning
10.1  Belysning af vej-, sti- og gangarealer inden for delområderne 1, 2, 3 

og 4 skal ske med lav pullertbelysning eller med parkarmaturer med 
lyspunktshøjde på max 4 m.

10.2 På promenaden e-f skal belysningen integreres og indbygges som en 
del af de opholdsmuligheder som etableres langs promenaden.

10.3    Der må ikke etableres belysning på toppen af anlæg og bebyggelse i    
            delområde 4 med mindre at det er af hensyn til sejlads.

10.4    Belysning skal være skærmet og nedadrettet, så den ikke generer               
            boliger langs Strandvejen eller hæmmer udsynet over Faxe Bugt            
            væsentligt.

10.5    Reklamer og lysskilte må kun etableres på facade eller gavl ved den       
            enkelte butik eller restaurants indgangparti, og må ikke fremstå domi-        
            nerende i forhold til omgivelserne.
 
 Reklamer og lysskilte må ikke etableres med blinkende lys, bevæge sig 

eller afgive lyd.

§11  Ubebyggede arealer
 
 For delområde 1 gælder følgende bestemmelser:
11.1 Ubebygget areal ved indkørslen til havneområdet fra Havnevejen som 

vist på kortbilag 2  anlægges med græs og træer.
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11.2  Ubebygget areal som vist på kortbilag 2 kan indrettes som havneplads 
med mulighed for etablering af ophalersted.

 § 12  Forudsætninger for ibrugtagen
 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:

12.1 Der er etableret separat kloakering og sket tilslutning til Faxe Spilde-
vand A/S spildevandssystem.

12.2 Der er sket tilslutning til elforsyning.
 
12.3 Gældende for De hvide Dronninger, skal der etableres supplerende 

parkeringspladser syd for Dronning Thyra, før Dronningerne kan 
tages i brug.

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

ges af planens bestemmelser.

§ 14  Ophævelse af lokalplaner 
14.1 Ved den endelige vedtagelse af lokalplan 300.46 ophæves lokalplan 

300-2 for så vidt angår den del af lokalplanens område, som er omfat-
tet af nærværende lokalplan.

14.2 Ved den endelige vedtagelse af lokalplan 300.46 ophæves lokalplan 
300-45 for så vidt angår den del af lokalplanens område, som er om-
fattet af nærværende lokalplan.
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LokaLpLanens retsvirkninger
Når der er sket offentlig bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan, 
må det ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestem-
melser.

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.

En bestemmelse i en lokalplan, hvis indhold er fastlagt efter aftale med 
statslige 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
I henhold til lov om planlægning vedtages lokalplan nr. 300-46 endeligt.

Faxe byråd den 14.12.2017

Knud Erik Hansen   Kirsten Jacobsen

Borgmester    Direktør
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