
Overblik over lokalplaner der er i gang eller 
som vi har modtaget ønsker om at igangsætte.

Februar 2022



Omfartsvej ved Haslev

Planlægning er i gang. Forventes at 
komme for PKU maj 2022 til 
beslutning om udsendelse i offentlig 
høring.



Daginstitution på
Maglemosevej i Haslev

Nyttehaver

Spejderhytte

PKU - beslutning 01.02.2022 
om igangsættelse af 
planlægning. Afventer 
bygherres specifikationer.



Boliger ved Førslev Mølle (bofællesskab)

Planlægning er i gang. Forventes at 
komme for PKU april 2022 til 
beslutning om udsendelse i offentlig 
høring.



Ny lokalplan for hotel ved 
Stop 37

Nyt lokalplanområde

Planlægning er i gang. Forventes at 
komme for PKU april 2022 til 
beslutning om udsendelse i offentlig 
høring.



Solcellepark syd for
Tokkerup

PKU - beslutning 26.05.2020 
om igangsættelse af 
planlægning. 



Solcellepark nord for
Rønnede

PKU - beslutning 26.05.2020 
om igangsættelse af 
planlægning. 



Solcellepark ved Energivej 
i Haslev

PKU - beslutning 25.08.2020 
om igangsættelse af 
planlægning. 



Solcellepark ved
Kongsted Borup

Kongsted-Borup

PKU - beslutning 
26.02.2020 om 
igangsættelse af 
planlægning.
Afventer 
bygherre ift. 
endelig 
udbredelse 
Ligger i 
bevaringsværdigt 
landskab



Solcellepark ved Ny Næstvedvej 
og Denderupvej

Vester Egede

PKU - beslutning 
26.02.2020 om 
igangsættelse af 
planlægning. 
Afventer bygherre 
ift. endelig 
udbredelse. Ligger i 
bevaringsværdigt 
landskab



Støjvold ved Nielstrup
Før

Efter

PKU - beslutning 
26.11.2019 om 
igangsættelse af 
planlægning. Ansøgt højde 
ændret til 20 meter.



Boliger øst for Karise Gårde 

Planlægning er i gang. Forventes at komme 
for PKU april 2022 til beslutning om 
udsendelse i offentlig høring.



Faxe Ladeplads Havn

PKU - beslutning 01.02.2021 om igangsættelse af planlægning. Afventer 
helhedsplan for Faxe Ladeplads Havn og bygherres specifikationer af 
afgrænsning og indhold.



Heeringarealet i Dalby

PKU - beslutning 17.08.2021 om igangsættelse af planlægning for likørhallerne. 
Afventer materiale fra ejer, som ønsker  en anden lokalplan for det samlede område. 
Forventes fremlagt for PKU til marts 2022 for beslutning om igangsættelse af 
planlægning med nyt indhold. 



Hytter ved Dalby Hotel

Lokalplanen er udarbejdet med afventer endelig vedtagelse, og er 
sat i bero på ejers ønske. Lokalplanforslag er gældende 3 år.



Strandvejen i Faxe Ladeplads

PKU - beslutning 01.02.2021 om igangsættelse af planlægning. 
Afventer lokalplan for Faxe Ladeplads Havn.



Bevarende lokalplaner i Haslev 
(hvor der er udpeget kulturmiljøer, som ikke allerede er omfattet af lokalplaner)

PKU - beslutning 
11.05.2021 om 
igangsættelse af 
planlægning, men 
ikke med en 
prioritering af 
tidsplan i forhold til 
øvrige lokalplaner. 



Støjvold langs Sydmotorvejen ved 
Bregentved Dyrehave og Ulse

2 km lang
10 meter høj



Støjvold i to dele langs Ny Ulsevej 
ved Bregentved

1,7 km lang
5 meter høj

650 m lang
5 meter høj



Dagligvarebutik ved 
Karisevej i Dalby

I dag

Fremtid

Kommunens ejendom

PKU - beslutning 
07.12.2021 om 
igangsættelse af 
planlægning. Afventer 
ansøger



Helhedsplan for byudvikling i Troelstrup

Med den relativt store boligudbygning i Troelstrup, er der behov for at lave en 
langsigtet helhedsplan der fastlægger den fremtidige struktur for området med 
udlæg af infrastruktur, institutioner og rekreative arealer.
Grønne områder – eksisterende lokalplanområder som er ved at blive bebygget (ca. antal boliger er vist)
Gule områder – rammeområde til boliger udlagt i kommuneplan
Orange områder – perspektivarealer til boliger
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Revision af lokalplan 1000-51 for et 
erhvervsområde ved Sydmotorvejen

Nye etaper ?

LP1000-51 – Grøn profil 
Der kan ses på 
lokalplanens indhold 
samtidig med at der 
kigges på udvidelse af 
erhvervsområdet



Faxe Ladeplads Vest

Administrativt ønske 
om på sigt at 
gennemgå de 
gældende lokalplaner 
i området og samle 
dem til en enkelt 
lokalplan, der er 
lettere at forstå og 
administrere efter. 

Opgaven er ikke 
igangsat.



Sommerhusområde i 
Faxe Ladeplads

Arealer er udlagt til 
sommerhusområde i 
landsplandirektiv 2019 og 
Kommuneplan 2021 .
Muligheden for udnyttelse 
af området til sommerhuse 
med lokalplanlægning, 
gælder i 8 år efter 
landsplandirektivets 
ikrafttrædelse. Ejer har 
endnu ikke ønsket at 
udarbejde en lokalplan.



Boligområde øst for Dalby

Lokalplanlægning for 
området har tidligere 
været sat i gang, men 
blev efterfølgende sat i 
bero af ejer.
Ejer ønsker at genoptage 
planlægning, og sagen 
forventes at komme for 
PKU til marts  2022 for 
beslutning om 
igangsættelse.



Delvis ophævelse af lokalplan 
1000-21 for golfbanen i Rønnede

Området er taget 
ud af 
kommuneplanen.



Idrætshal ved Haslev Privatskole

En gammel forespørgsel fra 
Haslev Privatskole om 
mulighed for at etablere en 
idrætshal. 
Der er ikke truffet beslutning 
om igangsættelse af lokal-
plan, og status på ejers 
ønske er ukendt. 



Udskiftning af vindmøller ved 
Bråby Stationsby

Der er ikke en 
lokalplan i dag. 
Afventer bygherre



Fed Camping

Afventer bygherre.



Bystrategi for Karise

Den 26. juni 2018 var Faxe 
Kommune på byvandring i Karise 
med Karise Dialogforum. Fokus på 
byvandringen var eksisterende og 
ønskede stiforbindelser, sti-
belysning mv.

Forslag om at udarbejde en 
bystrategi.

Der er ikke truffet beslutning om 
afgrænsning og indhold, eller om 
igangsættelse af en bystrategi.


