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Kære udvalg 
 
Jeg indstiller hermed, på vegne af grundejer, ønske om igangsættelse af 
lokalplanudarbejdelse til boligformål på dele af matrikel 25a. 
Området er i forbindelse med Kommuneplan 2021 udpeget som perspektivareal, 
og grundejer ønsker nu at igangsætte udviklingen på dele af det udpeget areal. 
 
Der anmodes konkret om igangsættelse af lokalplanudarbejdelse for et areal på ca. 
114.000 m2. Arealet udgør en mindre del af det udpegede perspektivområde og det 
er intentionen at der indenfor denne første etape kan opnås ca. 20.000 bolig m2. 
Området skal have et varieret udbud af både boligtypologier og boligstørrelser, så 
vi formår at tilbyde moderne boliger til en bredest mulig målgruppe. Vi arbejder 
med en forventet gennemsnitlig boligstørrelse på ca. 100 m2. Det giver en 
foreløbig forventet boligmasse på ca. 200 boliger i første etape. 
 
Området i dag 
Området er i dag udlagt til almindeligt agerbrug og drives herefter. Arealerne ligger 
i forlængelse af de senest udviklede boligområder i Haslev (Søndermarken og 
Engen) og ligger nær Bråbyvej og Vestre Ringvej. Arealet tilhører i dag 
Søndermarksgård der som mange andre gårde i området omkring Haslev ligger 
relativt tæt på byen. Igennem de sidste 100 år er der set gentagende eksempler på at 
sådanne gårde ønsker at afhænde dele af deres jorde med henblik på byudvikling. 
Det er derfor naturligt, i takt med byens nuværende udvikling og tilflytning, at 
grundejer på matrikel 25a nu ønsker at udvikle.  
 
Området i relation til nuværende serviceudbud 
Arealerne ligger inden for 400 meter af både folkeskole og privatskole og inden for 
600 meter at daginstitutionstilbud. Områdets placering til den eksisterende by vil 
også øge brugen af og omsætning i bymidtens handelsudbud.  
 
Eksisterende natur 
Området er i dag opdyrket markarealer og inden for arealerne er der registreret 7 
§3 områder, hvor af et område er indbefattet af 1. etape. Området vil blive 
indarbejdet i den fremtidige situationsplan. 
 
Støj fra tilstødende matrikler 
Umiddelbart syd for matriklen findes Haslev skydebane. Afstanden til anlægget for 
det kommende boligområde er den samme som til det eksisterende boligområde 
”Søndermarken”. I den følgende detaljering, vil vi arbejde videre med og forholde 
os til den støjmæssige forudsætning. Tilsvarende vil boligområdets placering i 
forhold til Vestre Ringvej ligeledes kræve at den videre proces forholder sig til 
mulige støjgener herfra. 
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Et nyt boligområde – en ny bydel 
Vores ambitioner for et fremtidigt boligområde syd for Ny Ulsevej er at skabe et 
område der har en grøn og bæredygtig profil. Det betyder konkret at vi vil bygge 
bæredygtige kvalitets boliger og derved skabe et område med et varieret tilbud af 
boliger, så både enlige, ældre og familier kan bo i samme område. Det betyder også 
at området skal være socialt bæredygtigt og at der skal være mulighed for sociale og 
uforpligtende fællesskaber, også på tværs af generationer.  
 
Boligkrav til den moderne familie 
Kravene i dag til vores boliger er meget anderledes end for blot 10 eller 20 år siden. 
Vi vil bo i god relation med naturen og i nær afstand. Vi vil have mulighed for at 
opsøge positive sociale fællesskaber i vores nærområde og vi vil bo bæredygtigt. 
Samtidig er opfattelsen af det ”traditionelle” familiemønster kraftigt modificeret. I 
dag skilles vi som familie og danner nye familiestrukturer i sammensatte familier, 
nogen vælger at bo alene, andre vil gerne bo flere sammen og samtidig bliver vi 
flere ældre. Alt dette stiller helt nye krav til vores byer og boligområder.  
 
Boligstørrelser og sammensætning 
Vi vil i udgangspunktet arbejde med en variation af boligstørrelserne på mellem 75- 
160 m2 og med mulighed for 1-3 etager. Vi ønsker at opføre boliger der favner 
forskellige generationer og som formår at tilbyde den fleksibilitet som moderne 
familiemønstre tilbyder i dag. Det giver mulighed for at skabe boligfællesskaber 
hvor hverdagen fyldes med gensidige oplevelser på tværs af alder.  
 
Uforpligtende fællesskaber 
En af vores ambitioner for området er at skabe offentlige mødesteder, herunder 
legepladser og sportsfaciliteter, men også et fælleshus for områdets beboere. Et 
sted der kan skabe rammerne om sociale arrangementer, lige fra fødselsdage, til 
fastelavn og julefest. Fælleshuset skal have udefaciliteter tilknyttet og vil blive 
placeret centralt i området (indenfor etape 1). I vores fremsendte udkast til 
situationsplanen viser vi et udlæg der arbejder med princippet om at adskille vej og 
kørende trafik fra grønne rekreative arealer så børn trygt kan færdes. Derfor 
orienterer boligerne sig ikke kun i forhold til sollys, men også i forhold til at skabe 
trygge rekreative mødesteder for områdets beboere.  
 
En sikker infrastruktur 
I vores udspil ønsker vi at etablere en stamvej som en trafikal ”rygrad” gennem det 
samlede område. Stamvejen er forbundet til den nuværende vejadgang ved 
Bråbyvej og kan på sigt kobles på Vestre Ringvej ved senere etapers realisering. 
Intentionen med stamvejen er at skabe en simpel infrastruktur der gradvist kan 
udstykkes og forlænges i takt med den etapevise udvikling. Fra stamvejen etableres 
der ”blinde” veje som hver boligklynge orienteres omkring. Dette er med tanke på 
at sænke niveauet af antal biler på boligvejene og undgå unødvendig gennemkørsel. 
Desuden skal området være godt forbundet af stisystemer for både cyklende og 
gående. Hvordan området infrastrukturelt forbinder sig til den nuværende by, vil vi 
gerne i videre dialog med embedsværket om, så vi sikrer den fremtidige bedst 
mulige infrastruktur for byen og borgerne. 
 
Vild natur – en del af hverdagen 
Området er, som tidligere beskrevet, i dag udlagt til almindeligt agerbrug. Det er 
hensigten med dette udviklingsprojekt, at omdannelsen fra landbrug til byområde 
skal skabe et grønt område med stor biodiversitet hvor både plante og dyre liv 
trives. Vi vil skabe et samlet område hvor boligerne indpasser sig og bliver en del 
af naturen – og omvendt.  
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Den videre proces 
Umiddelbart i forlængelse af udvalgets evt. godkendelse til igangsættelse af 
lokalplanen ønsker vi at starte et samarbejde med administrationen op vedrørende 
udarbejdelsen af lokalplanen for området.  
 
Vi har til hensigt at udarbejde en helhedsplanen for hele perspektivarealet for at 
sikre os, den bedst mulige sammenhæng og udbygningstakt. Helhedsplanen skal 
således tage stilling til etapeopdelingen, det totale boligudbud, naturgenopretning 
og ikke mindst de infrastrukturelle linjer. Dette arbejde vil ligeledes ske i 
samarbejde med administrationen sådan at kommunen vil få et solidt grundlag at 
arbejde videre med. Det vil endvidere være muligt at vedtage helhedsplanen i form 
af en rammelokalplan som derved kan danne retsligt grundlag for de fremtidige 
etaper.  
 
For første etape gælder det, at planen vil blive modificeret og detaljeret i tæt dialog 
med administrationen, sådan at vi i fællesskab kan opnå det bedst mulige resultat. 
Vi vil i den forbindelse arbejde på, at lokalplanen forholder sig konkret til følgende 
emner;  
 

- Støj  
- Trafik  
- Boligsammensætning og udbud  
- Bolig omfang  
- Arkitektur og materialitet  
- Natur og rekreative udearealer 
- Bæredygtighed (inkl. FN 17 verdensmål) 

 
Hertil kommer de emner som man politisk ønsker behandlet.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Christian B. Sørensen   Allan Arentsen 
Direktør, CBSD  Direktør, Stender Innovation 
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Oversigtskort
Kortet viser områdets placering i Haslev. Der er fremhævet dagsinstitutioner, Skoler og fritidstilbud. 1. etape 

udgør 114.000 m2. Det samlede perspektivareal udgør 364.494 m2. . Den samlede matrikel 25a udgør 717.927 
m²
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Situationsplan 1:2000
Planen er et foreløbigt udkast på en disponering af et kommende boligområde. Planen skal illustrere vores 

ambitioner om et grønt og bæredygtigt udtryk for boligområdet. Med et overvejende fokus på fællesskaber og 
rekreative udemiljøer med flere uformelle mødesteder.

Bråb
yv

ej

Vestre Ringvej

Boligområdet ”Søndermarken”

Boligområdet ”Engen”
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Det traditionelle familiemønster
Den klassiske opfattelse af familiemønsteret hvor vi bliver født ind i en familie, som holder sammen hele livet,  
hvorefter vi flytter hjemmefra, derefter danner vi par og senere skaber vi selv familie. Tilsidst flytter børnene 
fra og et seniorliv begynder. Dette  endimentionelle familie mønster er ikke retvisende for hvordan vores liv 

reelt leves i dag. 
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Det moderne familiemønster 
I dag er vores familiemønster langt mere sammensat og kompleks end den klassiske 

opfattelse af familienmønsteret. Det skaber nye krav til vores boliger og byer.
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Den mangfoldige bolig
Boligerne skal i dag kunne rumme flere familie-
strukturer og gerne være konvertible til vores 

omskiftelige relationer. 
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Variation i bebyggelsen
En klassisk udstykning, vil ofte indeholde én type bebyggelse (en monokultur) som kopieres som et stempel udover et helt område. Det er den klassiske 

parcelhusudstykning et godt eksempel på. Ved at skabe et varieret boligområde, imødekommer vi moderne tiders efterspørgsel på alternative 
boligtyper, hvor fællesskabet er i højsæde og hvor ens travle hverdag kan tilpasses livsstilen og ens hjem som ikke kræver for meget. Ved at skabe en varieret bebyg-

gelse får man i Haslev mulighed for, at tilbyde en helt unik mulighed.  En mulighed for at bo i et dynamisk boligkvarter, der kan tilgodese mange forskellige behov, for 
mennesker i mange aldre. Det giver et bæredygtigt kvarter, hvor folk kan bo fra de er børn til de er gamle.
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Naturen i fokus
Der skal skabes robuste udemiljøer der skaber rammerne for det uformelle møde mellem beboere. Der skal være en balance mellem både 

programmeret og uprogrammeret rum. Dette så både konkrete aktiviteter, såsom børneleg har gode faciliteter, samtidig med at der også bliver 
plads i området til, at beboere kan tage ejerskab over programmeringen af udemiljøerne. f.eks. mulighed for at skabe et køkkenhavefællesskab. 

Beplantningen er en vigtig del af udviklingesplanen for området. Den skal både bidrage til at skabe mindre pladsdannelser i udearealerne og 
fremstå som et grønt filter mellem bygningerne.
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Fællesskab
Vi ønsker at dyrke det uforpligtende fællesskab og den gode naborelation. Vi vil skabe rammerne for at man kan dele sine hverdage med sine naboer til 

f.eks. fællesspisning eller fritidsinteresser. Det kan også være andre fællesskaber såsom løbeklub, køkkenhave eller kreative værksteder.

Fælleshuset kan rumme muligheder såsom værksted, krearum, fælleskøkken o.lign. Samtidig vil vi også skabe indbydende udendørs mødesteder, der kan 
initiere aktiviteter, såsom fitness, eller legeplads. Vi ønsker at opnå en gensidig god relation mellem naboer, generationer og køn.
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Adskillelse af rekreativ ophold og Trafik
Hver klynge udformes så den landskabelige beliggenhed styrkes og synliggøres. Boligerne placeres med en side mod trafikken og en side mod de landskabelige fællesrum. Det re-

sulterer i en boligudvikling hvor “alle vinder” og hvor de natur- og landskabsmæssige værdier varetages bedst muligt. Den trafiksikre løsning betyder, at man trygt kan færdes i om-
rådet uden at skulle krydse tung trafik. Hver bolig udformes med privat have udmod de rekreative fællesarealer, så man kan lade sine børn møde naboernes i landskabsrummene. 

11



Perspektiv over det fremtidige boligområde
-
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