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Lov om pLanLægning
Lov om planlægning (LBK nr. 1157 af 01. 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. Byrådet har dog mulighed for at gøre visse undtagelser. Landzone kan 
fortrinsvist anvendes til jordbrug, fiskeri og skovbrug. Overførsel af areal fra landzo-
ne 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.

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 omfang 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 planlægningen.
I nogle tilfælde skal offentligheden inddrages, før der udarbejdes forslag til kommu-
neplantillæg og lokalplan. I disse tilfælde indkaldes idéer og kommentarer til planlæg-
ningen i mindst 2 uger. Et planforslag skal fremlægges i offentlig høring, inden det kan 
vedtages endeligt. I denne periode kan enhver indsende kommentarer eller indsigel-
ser til indholdet af planforslaget.

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.
Der er sideløbende med nærværende lokalplanproces udarbejdet miljøscreening 
jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer, hvorefter Faxe Kommune har 
vurderet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering.
I forlængelse af ovenstående, kan der ikke klages over miljøvurderingen, mens plan-
forslagene er i offentlig høring. Først ved den endelige vedtagelse af planerne kan 
miljøvurderingen påklages til Planklagenævnet.
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indLedning
Dette dokument indeholder forslag til lokalplan 500-97 for boliger ved Bækvej og 
Lysholm Allé i Haslev. 

Dokumentet er opdelt i følgende hovedafsnit:

Lokalplan
Redegørelse
Redegørelsen indledes med en beskrivelse af lokalplanområdet og dets beliggenhed, 
lokalplanens 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 for den udførte miljøvurdering 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 viser lokalplanområdet og evt. delområders afgrænsning, bebyggelsesre-
gulerende forhold som f.eks. byggefelter og byggelinjer samt andre forhold der er 
relevante at vise i sammenhæng med lokalplanens redegørelse og bestemmelser.

offentLighedsperiode
Forslag til lokalplan 500-97 for boliger ved Bækvej og Lysholm Allé i Haslev er of-
fentliggjort den xx.xx.xxxx. Planforslagene er i offentlig høring i perioden den xx.xx.
xxxx til den xx.xx.xxxx.

Bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser sendes som e-post til:
plan@faxekommune.dk

Eller som brev til: Faxe Kommune
Center for Plan & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
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redegøreLse
baggRund 
Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et konkret projekt for omdan-
nelse af ”Det blå marked” ved Lysholm Allé og Bækvej til et nyt boligkvarter 
med fælleshus. Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens ram-
mer, der udlægger området til boliger.

FoRMål

Lokalplanens formål er at muliggøre byomdannelse til boliger i form af tæt-
lav og lave etageboliger som supplement til de omkringliggende parcelhus-
områder. Boligerne i lokalplanområdet skal sikres gode forbindelser til skole 
og daginstitutioner og gode, fælles rekreative opholdsarealer.

lokalplanoMRådet

Lokalplanområdets afgrænsning er vist på kortbilag 1, samt på luftfoto på 
forsiden. Lokalplanområdet omfatter matriklerne 16lu, 17dt og 17dv, Haslev 
By, Haslev, og er afgrænset mod vest af Bækvej og mod syd af Lysholm Allé. 
Lokalplanområdet omfatter en eksisterende erhvervsejendom samt en grøn 
korridor langs områdets nordlige grænse, med et lavvandet vandløb, der er 
en del af et spildevandsteknisk anlæg, der også inkluderer laguneanlægget 
vest for ringvejen.

Nord for området ligger Bygma Byggecenter. Øst for grunden ligger et kom-
munalt ejet grønt område med nyttehaver, spejderhytte og daginstitutionen 
Maglegården. Nærmeste nabo mod øst på Lysholm Allé er en rækkehusbe-
byggelse, som er en del af Boligafdeling Firkløveret under Haslev Almennyt-
tige Boligselskab. Syd for projektområdet findes et parcelhuskvarter, og vest 

Trampesti langs bækken i områdets nordlige del ”Det Blå Marked” - Eksisterende bebyggelse på grunden 

Træer og hegn mod Bækvej
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for projektområdet ligger forskellige typer erhverv mellem Bækvej og Vestre 
Ringvej. 

eksisteRende FoRhold

Lokalplanområdet er afgrænset mod naboerne af en grøn beplantning af træ-
er og buske af varierende højde og karakter bag et trådhegn på betonpæle. På 
den sydligste del af grunden er der enkelte større, fritstående træer. 

I områdets nordlige del løber Gillesbæk i et smalt, grønt område med en stejl 
grøft. Her er opstået en trampesti som forbinder Bækvej og det grønne områ-
de øst for lokalplanområdet og vest for Maglemosevej.

Det Blå Marked
De eksisterende bygninger på området består af flere betonelementhaller og 
ældre erhvervsejendomme der delvis er opført som en del af Chr. Jensens 
Møbelfabrik. I dag huser bygningerne ”Det Blå Marked”, der har eksisteret 
siden 1990. Det er Skandinaviens største indendørs kræmmermarked på 
mere end 10.000 m2 og med mere end 200 stader. Markedet og dets boder 
har gennem årene tiltrukket mange besøgende fra nær og fjern. Det Blå Mar-
ked har også fungeret som et lokalt og socialt samlingspunkt for beboerne i 
Haslev ved mange forskellige typer arrangementer gennem årene som bl.a. 
fastelavnsfester, veteranbiltræf og bagagerumsmarkeder. 

lokalplanens indhold

Bebyggelsen er udformet ud fra en et ønske om at skabe et nyt boligområ-
de med mulighed for tæt-lav bebyggelse som eksempelvis gårdhavehuse og 
rækkehuse i en og to etager.

Hoveddisponering
Bebyggelsen er i hovedtræk disponeret omkring en nord-sydgående forde-
lingsvej med indkørsel fra syd fra Lysholm Alle. Fordelingsvejen er udformet 

Eksempel på mulig 
udformning af  en boliggade 
med townhouses, rækkehuse 
og gårdhavehuse - adskilt fra 
grønne kiler mod nord og syd
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som en sivegade, og dens forløb drejer let, der hvor den krydser de to store 
pladser i området. 

Boligerne kan opføres i 1-2 etager, og i projektet, der ligger til grund for 
lokalplanen, er de toetagers townhouses placeret centralt ind mod sive-
gaden. Rækkehusene i 1 etage flankerer den centrale bebyggelse og yderst 
ligger gårdhavehusene, også i 1 plan. På denne måde understøtter den højere 
bebyggelse en bymæssig fortætning i den indre del af området, og den lave 
bebyggelse trapper ned mod de fælles grønne områder og de nabokvarterer-
ne, der støder op til lokalplanområdet. Den urbane fortætning med de smalle 
townhouses i to etager på boliggaderne tættest mod sivegaden i den centrale 
del af området giver området en særegen karakter som nyt bymæssigt bolig-
område på den tidligere industrigrund. 

Til venstre ses reference på et 
eksempel af  tæt-lav bebyggel-
se med et muligt facadeudtryk  
i en kombination af  tegl og 
træ. ”Balancen” af  
Vandkunsten
Til højre er vist et eksempel 
på byggeri med mulig 
facadebeklædning af  plader

Authentic 
Natura
The power of nature forms these highly 

individual looks: its unparalleled struc-

ture gives Authentic Natura an excep-

tionally natural appearance. Combined 

with the lively decor structure, this look 

makes every single panel a unique item.

Fire station Saltaus, Italy
Monolithic design, surrounded by 

nature. Projected by architects Menz + 

Gritsch.

Civic centre Ginsheim-Gustavsburg, 

Germany; Winner of the “Deutsche 

Fassadenpreis” 2011. Conceived by Hille 

Architekten, photographed by Horst 

Goebel.

13 Max Compact Exterior Range of Decors

Til venstre er vist et eksempel 
på muligt boligbyggeri beklædt 
med sort træ. Illustration af  
Tegnestuen Arken.

Til højre er vist et eksempel på 
muligt boligbyggerie i lyse tegl. 
”Dalby Bakke” af  Arcitec

Ud fra fordelingsvejen går de mindre boliggader, der alle ligger i en øst-vest-
lig retning. Boliggaderne afsluttes i små vendepladser. Alle boliger vil have 
deres eget private opholdsareal i form af en privat terrasse, gårdhave eller 
lille have. Mellem de enkelte boligveje etableres fælles, grønne haverum, 
der vil fungere som en forlængelse af de private terrasser - men som også  
vil kunne danne rammen om nabofællesskaber og sikre lys og luft omkring 
bebyggelsen.

De grønne, fælles friarealer fletter sig ind mellem boligerne, og giver mulig-
hed for leg og ophold i det grønne for beboerne i området. Arealerne etab-
leres med en variation af forskellige grønne elementer som f.eks. græsser, 

Til venstre et eksempel på 
opholdsareal i bebyggelse ud 
mod fællesarealer - ”Haptic” 
af  Oaks Prague

Til højre er vist et eksempel på  
muligt, privat gårdhavemiljø - 
”Dalby Bakke” af  Arcitec
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blomstrende buske og mindre træer. De grønne fælles udearealer bindes 
sammen på tværs af boliggaderne af de to nord-sydgående stier der leder op 
til den øst-vestlige trampesti langs Gillesbækken. 

Torve, pladser og gadekær
Centralt i bebyggelsen i forbindelse med fordelingsvejen etableres to tor-
ve, der fungerer som områdets samlingspunkter. Mod syd finder man det 

største torv kaldet ”Den Blå Plads”, der ligger i direkte forbindelse med 
regnvandssøen. Her kan områdets fælleshus placeres. Torvet begrønnes med 
eksempelvis udsparinger i belægninger, hvor der plantes træer. Her vil være 
mulighed for at sætte sig under trækronerne eller bevæge sig ud på kanten af 
regnvandssøens vandspejl. 

Længst til venstre ses eksem-
pel på byggeri med facader 
beklædt med sort træ. 
Tegnestuen Arken

Til højre er vist et eksempel 
på mulige, private terrasser. 
”Dalby Bakke” af  Arcitec

Længst til venstre er vist et 
eksempel på muligt bolig-
byggeri med fælles grønne 
friaeraler.
”Dalby Bakke” af  Arcitec

Til højre er vist et eksempel på 
byggeri med saddeltag. 
”Skovhusene” af  SWECO

Til venstre ses skitse af  
Den Blå Plads og stamvejen 
Illustration af  
Tegnestuen Arken
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Mod nord ligger det mindre torv kaldet ”Markedspladsen”, der indrettes 
som det lokale mødested. Såvel gadekæret som gårdspladsen indrettes på de 
bløde trafikanters præmisser. Som bilist på fordelingsvejen vil man opleve 
torvene som hævede flader, hvor opmærksomheden automatisk bliver skær-
pet på mennesker der færdes eller opholder sig på torvet.

Ud over torvene giver lokalplanen også mulighed for at etablere mindre 
mødesteder og grønne pladsdannelser placeret langs den nord-syd-gående 
gangsti i den vestlige del af området. Disse pladser kan f.eks. fungere som 
grillpladser, legearealer, petanquebaner eller pladser for udendørs fitness. I 
områdets nordvestlige hjørne kan arealerne udnyttes til en boldbane.

Arkitekturen
Bebyggelsen skal være et moderne, energivenligt og bæredygtigt byggeri, 
hvor der vil være fokus på lavt energiforbrug og vedligeholdelsesfrie løs-
ninger. Rækkehuse og gårdhavehuse vil inden for de enkelte boligveje blive 
opført med facader i samme materialer, eksempelvis tegl, facadeplader, 
puds og træ. Lokalplanen giver mulighed for en god variation i de forskellige 
bygningstypers facadeudtryk som f.eks. fremspring i facaderne, forskellige 
tagformer og variation i facadefarver. Townhouses i den fortættede del af 
bebyggelsen kan have et mere industrielt facadeudtryk end den øvrige bebyg-
gelse f.eks. ved anvendelse af facadeplader på en større del af facaderne.

Omfang
Lokalplanen muliggør i alt 16.500 m2, svarende til ca. 150 boliger afhængig af 
boligernes størrelse. Der er mulighed for at opføre både gårdhavehuse samt 
rækkehuse i et plan og to plan samt etageboliger (townhouses) i to etager. 

gangareal praktisk areal til
- affaldsstation
- p-båse

grønt areal

550 cm 600 cm

sivegade / kørebane grønt areal

tegn.nr: LA-50
emne:
Principsnit: Sivegade

mål: 1:75løbenr: A1

Principsnit for fordelingsvej

forareal forarealboliggade / kørebane
700 cm

tegn.nr: LA-50
emne:
Principsnit: Boliggade

mål: 1:75løbenr: A2

Principsnit for boligvej



12

Offentlig høring i perioden  xx.xx til xx.xx 20xxLokalplan 500-97, Boliger ved Bækvej og Lysholm Allé
   

Veje og stier
Fordelingsvejen der klassificeres som en privat fællesvej, anlægges som 
en sivegade. Fordelingsvejen udlægges i lokalplanen med en bredde på 10 
meter, og skal anlægges med en 6 meter bred kørebane - samt et 4 m bredt 
areal til gangareal og areal til bl.a. affaldsstationer og p-båse til parallelpar-
kering langs vejen. Vejen anlægges med de nødvendige knæk og eventuelle 
fartdæmpende foranstaltninger, så hastigheden holdes nede. Den skiltede 
hastighed vil blive sat til 20 eller 30 km/t.

Boliggaderne udlægges med en bredde på 7 m, med parkering vinkelret på 
vejen, og som shared spaces, hvor bilister, gående og cyklister færdes på lige 
vilkår. Shared space vil blive skiltet med enten gågade med kørsel, opholds- 
og legeområde eller fartdæmpet zone.

Fordelingsvejen overgår på det nordligste stykke til en bred sti, der føres over 
Gillesbækken. Der etableres desuden cykelstiforbindelse mod øst fra Den Blå 
Plads og syd om regnvandsbassinet til grusvej og stisystem ved nyttehaver-
ne og en direkte stiforbindelse til Bækvej fra områdets nordligste boligvej. 
Således vil de bløde trafikanter kunne krydse området uden at skulle ud på 
Lysholm Allé. Derudover sikrer lokalplanen, at der etableres gangstier på 
tværs af boliggaderne, således at området bliver forbundet med de eksiste-
rende stier i området mod nord, øst og syd. 

Parkering
Parkeringen anlægges enten enkeltvis ved hver bolig på egen grund, langs si-
vegaden eller i mindre fælles p-områder tæt på gårdhavehusene. På boligve-
jene skal beplantning og placering af skure/depotrum sikre oversigtsforhold 
for de bakkende biler. 

Biodiversitet
For at højne kvaliteten af de grønne friarealer er det hensigten at arbejde 
strategisk med biodiversitet i området. Således kortlægges naturindholdet 
forlods områdets udvikling og der afholdes en konkurrence blandt biologi-
studerende om, hvordan man kan tilføre mest muligt biodiversitet i området.

Naturindholdet kortlægges igen, når boligerne og de grønne friarealer er op-

Til venstre ses skitse af  
boliggade. 
Illustration af  
Tegnestuen Arken
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ført og har været i drift nogle år og kan således danne grundlag for ny læring. 
 

boRgeRinddRagelse

Der har været afholdt idéfase inden planlægning for et kommende boligom-
råde ved Bækvej/Lysholm Allé, hvor Det Blå Marked ligger. Idéfasen har 
løbet fra torsdag den 5. maj til og med søndag den 22. maj 2022, og der har 
været afholdt informationsmøde den 17. maj 2022, hvor ejendomsudvikleren 

1927 Estate fortalte om deres tanker for boligområdet. 

I alt modtog forvaltningen 9 tilkendegivelser i høringsperioden. De frem-
sendte bemærkninger handlede dels om ønsker til bebyggelsens og områdets 
kvaliteter, herunder at bebyggelsen ikke opføres i mere end 3 etager. Der var 
desuden ønsker om etablering af vejadgang direkte fra Bækvej til Ringvejen.

På baggrund af fordebatten ændrede lokalplanrekvirenten sine ønsker til den 
kommende bebyggelse til i stedet udelukkende at omhandle boligbebyggelse 
i 1-2 etager.

forhoLd tiL anden pLanLægning
statslig og Regional planlægning

Der er ingen statslige eller regionale planer, der har indflydelse på lokalpla-
nen. 

Grundvandsinteresser
Hele lokalplanområdet er udpeget som område med særlige drikkevandsin-
teresser (OSD), hvor grundvandet skal beskyttes som kilde til nuværende og 
kommende drikkevandsforsyning. 

Lokalplanområdet ligger i nitratfølsomt indvindingsområde, der er et 

Til højre ses skitse af  
ny bro over Gillesbækken. 

Illustration af  
Tegnestuen Arken
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område kortlagt af staten som særligt følsomt for forurening med nitrat, og 
i indsatsområde, der er udpeget på baggrund af arealanvendelsen, forure-
ningstrusler og den naturlige beskyttelse af grundvandet. Faxe Kommune 
har endnu ikke udarbejdet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i dette 
område.

Lokalplanområdet ligger i indvindingsoplandet til Faxe Forsynings vandind-
vinding i Haslev (Bækvej). Der er kortlagt to boringsnære beskyttelsesområ-
der (BNBO), der delvist ligger i lokalplanområdet. BNBO er områder tæt på 
almene vandforsyningsboringer, der ønskes beskyttet mod erhvervsmæssig 
anvendelse af pesticider, da en væsentlig del af grundvandsdannelsen foregår 
i dette område.

Til håndtering af den øgede mængde overfladevand fra området, udpeges 
der indenfor lokalplanens område et areal, hvor der skal etableres anlæg 
til forsinkelse af regnvandet. Boligområder er generelt ikke en trussel for 
grundvandet, og da regnvandsbassinet udføres med fast bund, der sikrer 
mod nedsivning, vurderes lokalplanen ikke at påvirke grundvandet.

koMMuneplan 2021-2033
Kommuneplan 2021 for Faxe Kommune udlægger størstedelen af lokalplan-
området til boligformål i ramme nr. H-B37. Anvendelsen inden for rammen 
er angivet til åben-lav, tæt-lav og etageboligbebyggelse og den maksimale 
etagehøjde til 2 etager og 8,5 m for tæt-lav og 3 etager og 12 m for etagebo-
liger. Den maksimale bebyggelsesprocent er angivet til 50 og mindst 10% af 
området skal udlægges til fælles grønne friarealer. Vej-, sti- og parkeringsa-
realer kan ikke medregnes.

Lokalplanen muliggør tæt-lav og etageboliger i 1 og 2 etager, med en maksi-
mal bygningshøjde på 8,5 m og et maksimalt etageareal på 16.500 m2 svaren-
de til en bebyggelsesprocent for hele området på ca. 33%. 

En mindre del af lokalplanens område er beliggende i ramme nr. H-E3, der 
i kommuneplanen er udlagt til erhverv. Lokalplanen angiver, at der i dette 
område (lokalplanens delområde 3) udelukkende kan opstilles et støjreduce-
rende hegn samt anlægges stiforbindelse. Således vurderes lokalplanen ikke 
at være i modstrid med kommuneplanens anvendelsesbestemmelser.

Lokalplanen er således udarbejdet i overensstemmelse med kommunepla-
nens rammebestemmelser for lokalplanområdet.

Kommuneplanens retningslinje 7.2 pkt. 6 angiver, at ”(...)Ved etablering 
af nye parceller, bør det tilstræbes at omlægge eksisterende overkørsler til 
stikveje.” Lokalplanen angiver én overkørsel til Lysholm Allé og nedlægger 
således to eksisterende adgangsveje fra hhv. Lysholm Allé og Bækvej. Bag-
grunden for dette er, at en trafikal vurdering har vist, at der ikke i den aktuel-
le situation bør ledes yderligere trafik ud på Bækvej. 

eksisteRende lokalplaneR
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Der er ingen eksisterende lokalplaner for området.

kystnæRhedszone

Lokalplanområdet ligger udenfor kystnærhedszonen.

FoRebyggelse aF oveRsvøMMelse og eRosion

Der er ingen særlige udfordringer med hverken oversvømmelse eller erosion 
i området.

butikkeRs påviRkning aF byMiljøet

Lokalplanen muliggør ikke etablering af butikker.

diveRse udpegningeR

I den nordlige del af lokalplanen løber et vandløb, der ved lokalplanens udar-
bejdelse er registreret som beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3. Tilstan-
den for vandløbet må ikke ændres. Ifølge vandløbsregulativet skal der holdes 
afstand til vandløbet fra den øverste kant af vandløbsskrænten (kronekant). 
Skyggegivende vegetation langs vandløbet, ind til 2 m fra kronekant, skal 
bevares. De første 2 m fra kronekant skal friholdes for hegn og andre anlæg. 
Bygninger, faste hegn, beplantninger og lignende blivende anlæg må ikke 
placeres nærmere øverste vandløbskant end 8 m, uden kommunens tilladelse.

Samtidigt med lokalplanens udarbejdelse, er Faxe Kommune i samarbejde 
med Faxe Forsyning i gang med at nedklassificere vandløbet til et regnvand-
steknisk anlæg. På sigt vil den nuværende beskyttelse af vandløbet derfor 
formentlig ophæves. For nuværende vil lokalplanens realisering dog forud-
sætte, at Faxe Kommune meddeler dispensation til at placere ny bebyggelse 
nærmere vandløbet end 8 m.

Naturbeskyttelsesområder
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Nærmeste Natura 2000-område er EF-fuglebeskyttelsesområdet ”Søer ved 
Bregentved og Gisselfeld”, der ligger ca. 3 km sydøst for planområdet. I en 
afstand af knap 4 km mod vest og sydvest ligger EF-Habitatområdet ”Suså 
med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen”, og lidt længere sydvest ligger Natura 
2000 området EF-fuglebeskyttelsesområdet ”Holmegårds Mose og Porsmo-
se”. Se nedenstående kort. 

Det vurderes, at lokalplanen ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre 
planer og projekter, vil medføre en væsentlig påvirkning af naturtyper eller 
arter på udpegningsgrundlaget på grund af planens lokale påvirkning og 
afstand til Natura 2000-områderne samt, at udledningen fra Det blå marked 
ikke giver anledning til at ændre den udledningstilladelse, der er gældende 
for laguneanlægget, som tag- og overfladevandet fra lokalplanområdet skal 
passere, inden det når Gillesbækken.
 

Bilag IV-arter
Der er ikke registreret forekomst af særligt beskyttede arter inden for lokal-
planområdet. 

Nærmeste forekomst af særligt beskyttede arter er springfrø og stor vandsal-
amander i Haslev Orned, mere end 1,4 km nord for området og grøn mosaik-
guldsmed i to vandhuller syd for jernbanen, mere end 800 m syd for områ-
det. Alle 3 arter er primært knyttet til vandhuller, hvor de yngler.

Der er ikke vandhuller i planområdet i dag. Springfrø og stor vandsalaman-
der raster primært i skov, men vandrer ikke så langt, at de kan forventes at 
forekomme rastende i området.

tRaFikFoRhold

Lokalplanområdet har vejadgang fra Lysholm Allé syd for lokalplanområdet. 
Lysholm Allé er en kommunal trafikvej i byzone, der leder trafik fra Vestre 
Ringvej og ind til Haslev bymidte. Lokalplanen sikrer en trafiksikker afvik-

Udbredelsen af  fuglebeskyttelsesområderner markeret med lyslilla signatur. Lokalplanområdets afgrænsning er 
vist med en rød streg.
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ling, da den forudsætter, at der etableres en hævet flade på Lysholm Allé med 
formålet at sænke hastigheden og øge opmærksomheden på udkørende trafik 
og bløde trafikanter. Det kan desuden vise sig nødvendigt, at ændre på de 
bestående forhold på Lysholm Allé, eksempelvis fartbump og belysningsar-
maturer.

Lokalplanen angiver nye stiforløb, der forbinder havelodderne og daginsti-
tutionen mod øst med det nye boligområde. Lokalplanen muliggør desuden, 
at der etableres stibroer over Gillesbækken i nord, så skolesøgende børn fra 
lokalplanområdet kan tage denne forbindelse ud til Bækvej og Nordskov sko-
len. I lokalplanen reserveres der areal til en dobbeltrettet fællessti nord for 
Gillesbækken, der giver mulighed for en gang i fremtiden at skabe en stifor-
bindelse mellem Bækvej og Maglemosevej. 

oFFentlig seRvice

Området ligger indenfor skoledistrikt vest og Nordskov skolen ligger kun 
500 m fra området. I umiddelbar nærhed af begge skoler ligger der daginsti-
tutioner og fritidsordning.

Der kører bybusser fra Lysholm Allé ved Bækvej, der forbinder området med 
Haslev bymidte og stationen.

Nærmeste dagligvarebutikker er vest for Vestre Ringvej, ca. 500 m fra lokal-
planområdet.

tekniske forhoLd
Ny bebyggelse skal tilsluttes områdets forsyningsanlæg og ledninger for vand 
og el. Kabler og rør i området skal fremføres i jorden.

Udbredelsen af  habitatområderne markeret med grøn plettet signatur. Lokalplanområdets afgrænsning er vist 
med en rød streg.
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eneRgiFoRsyning

Cerius er netselskab i området, dvs. de har ansvaret for en sikker elforsyning 
i området. Der kan frit vælges elleverandør. Elleverandørselskabet er det 
selskab, der sælger el til slutbrugerne.

vaRMeFoRsyning

Området forventes forsynet med kollektiv varmeforsyning fra Haslev Fjern-
varme. 

vandFoRsyning

Området forsynes med vand fra Faxe Forsynings vandforsyning, og ny be-
byggelse forudsætter tilslutning til ovennævnte vandværk.

Regn- og spildevand

Området er planlagt separatkloakeret og derfor skal spildevand og regnvand 
separeres før tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg. I et separatkloa-
keret område er det kun spildevand fra boligen som ledes til rensningsanlæg, 
mens al øvrigt vand fra parkeringsarealer, veje og tage ledes via forsinkelses-
bassiner til vandløbet nord for området og forsyningens lagune-anlæg vest 
for Vestre Ringvej.

For at mindske forurening af grundvand samt søer, vandløb og vådområder 
bør bygningselementer af zink, kobber og plast ikke anvendes. Indenfor 
OSD og i indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor OSD kan 
miljømyndigheden i forbindelse med udstedelse af spildevandstilladelse 
derfor stille krav om, at bygningselementer af zink, kobber og plast ikke må 
anvendes.

Som beboer i området, er det vigtigt at være opmærksom på, at man ikke 
hælder malingrester, rengørings -, saltnings-, alge- og sprøjtemidler eller lig-
nende i regnvandskloakken, da det ledes videre ud i vandløbene med risiko 
for at påvirke dyr og planters livsbetingelser.

Da der i området skal tages særlige hensyn til grundvandet, kan der kun i 
mindre omfang nedsives regnvand inden for området. Der skal derimod 
sørges for forsinkelse af regnvandet i området, så recipienten ikke belastes 
af store regnskyl og lokalplanen stiller således krav om etablering af forsin-
kelsesbassiner. Regnvandsbassinerne er tekniske anlæg, men skal udformes 
som et rekreative elementer og skal fremstå som en integreret del af de 
grønne arealer. Anlæg kan med fordel etableres som bassiner med forskellige 
dybder for at forbedre vilkårene for dyr og planter.

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. Håndtering af affald i Faxe 
Kommune varetages af Faxe Forsyning A/S.
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miLjøforhoLd
støj

Ifølge planlovens § 15a må en lokalplan kun udlægge støjbelastede arealer 
til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af 
afskærmningsforanstaltninger mv. jf. §15, stk. 2, nr. 13, 22 og 25, kan sikre 
den fremtidige anvendelse mod støjgener.

Støj fra veje
Området er påvirket af støj fra både Lysholm Allé og Bækvej, og som en del 
af lokalplanens forarbejder er der udarbejdet analyser for at afdække omfan-
get og mulighederne. Langs Lysholm Allé og den sydligste del af skel mod 
Bækvej, er det nødvendigt med et værn, der absorberer lyden fra bilerne. 

Opsætning af støjværn på 1,9 m langs Lysholm Allé og Bækvej, så støjniveauet over-
holder Miljøstyrelsens vejledende støjkrav, er således en forudsætning for boligernes 
ibrugtagning. Forholdene omkring vejstøj er desuden beskrevet i miljørapporten. 

Støj fra virksomheder
Vest og nord for lokalplanområdet ligger forskellige erhverv, hvoraf nogle 
støjer i et omfang, så det påvirker det kommende boligområde. Beregninger 
af virksomhedsstøjen viser, at der for erhvervene på Bækvej ikke er overskri-
delser af støjniveauet på boliger eller opholdsarealer. Dog vil der fra virk-
somheden nord for lokalplanområdet være væsentlige støjpåvirkninger fra 
byggemarkedets udendørs oplag. 

Lokalplanen forudsætter derfor, at der opstilles støjværn med en højde på 
2,8 m på en længere strækning langs lokalplanens nordlige afgrænsning mod 
byggemarkedet og dennes vejadgang til Bækvej. Støjværnet er en forudsæt-
ning for boligernes ibrugtagning. Støjværnet er placeret så tæt som muligt på 
støjkilden for effektivt at reducere støjen. Såfremt støjværnet skulle opstilles 
længere mod syd, ville det ikke have samme støjreducerende effekt og skulle 
i så fald være højere.

joRdFoRuRening

Da der inden for lokalplanområdet er kortlagt jordforurening på vidensni-
veau 2 efter Jordforureningsloven er der i forbindelse med lokalplanens for-
arbejder foretaget miljøtekniske forureningsprøver. Der blev påvist indhold 
af alifatiske kulbrinter, olie og xylen i jorden. 

Region Sjælland har på denne baggrund vurderet, at den konstaterede for-
urening på det V2-kortlagte areal kan udgøre en risiko for grundvandet og 
for det nærliggende vandløb (Gillesbæk) i lokalplanområdets nordlige del.

Regionen ønsker den resterende del af ejendommen som muligt forurenet på 
vidensniveau 1 og har derfor i 2022 udpeget, at der på hele den tidligere 
industriejendom kan være risiko for grundvandet og det nærliggende vand-
løb. På denne baggrund har Region Sjælland besluttet, at de skal udføre en 
indsats mod forureningen. 

Hvis en fremtidig bygherre ikke vil afvente regionens indsats, kan indsatsen 
bekostes og udføres af bygherre. En frivillig indsats kræver forudgående 
tilladelse efter jordforureningslovens § 8. Region Sjælland kan efterfølgende 
godkende oprensningen og ophæve kortlægningen.
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Ud over arealerne med registrerede jordforureninger er hele lokalplanom-
rådet beliggende i byzone og er områdeklassificeret som lettere forurenet. 
Flytning af jord skal derfor anmeldes til Faxe Kommune i henhold til jord-
flytningsbekendtgørelsen. 

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateret jordforure-
ning, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages, når dette meddeles. 
Fundet skal anmeldes til Faxe Kommune, jf. Jordforureningslovens § 71.

Flytning af jord fra kortlagte arealer samt arealer omfattet af områdeklas-
sificeringen, skal anmeldes til Faxe Kommune. Der skal udtages analyser i 
henhold til jordflytningsbekendtgørelsen.

Kontakt derfor Faxe Kommune i forbindelse med ændret anvendelse eller 
flytning af forurenet jord.

MuseuMsloven - Fund og FoRtidsMindeR

Museum Sydøstdanmark har foretaget arkæologiske forundersøgelser af 
den del af lokalplanområdet, hvor der skal opføres boliger. Museet har ikke 
konstateret jordfaste fortidsminder og har derfor frigivet matriklerne 17dt og 
17dv Haslev By, Haslev uden yderligere arkæologisk undersøgelse. 

Hvis der i forbindelse med grave- og anlægsarbejdet alligevel konstateres 
fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks 
indstilles, og fundet skal anmeldes til Museum Sydøstdanmark, jf. museums-
lovens §27. Museum Sydøstdanmark kan kontaktes på faxe@museerne.dk.

MiljøvuRdeRing

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(LBK nr. 1976 af 27/10/2021) har til formål at sikre et højt miljøbeskyttelses-
niveau og at bidrage til integration af miljøhensyn under udarbejdelse af pla-
ner og programmer og ved tilladelse til projekter med henblik på at fremme 
en bæredygtig udvikling.

Lokalplanen er omfattet af bilag 2 – Punkt 10 b) ”Anlægsarbejder i byzoner, 
herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg” i lov om miljøvurde-
ring af planer og programmer og af konkrete projekter § 8, stk. 1.

På baggrund af kendskab til trafikstøj fra Lysholm Allé og Bækvej samt 
støj fra nærliggende virksomheder samt en registreret forurening indenfor 
lokalplanens område har Faxe Kommune besluttet, at der skal udarbejdes en 
miljørapport for forslaget til lokalplan med henblik på at undersøge, om den 
ændrede anvendelse kan afstedkomme uhensigtsmæssige miljøpåvirkninger 
af væsentlig karakter på omgivelserne eller i selve lokalplanområdet.

Miljørapporten er i høring sammen med planforslaget.

servitutter
Det er ved udarbejdelse af lokalplanen gennemført en servitutundersøgelse. 
Der er bl.a. tinglyst servitutter om eksisterende ledningsanlæg, registreret 
jordforurening samt vejadgange, vejbyggelinjer og oversigtsarealer. Det 
er vurderet, at ingen af de undersøgte servitutter skal have indflydelse på 
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lokalplanens realisering, da de behørige hensyn er indarbejdet i lokalplanens 
disponering. 

Ejer og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan 
få betydning for bygge- og anlægsarbejdet. Det er ikke alle rør, kabler og led-
ninger der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden 
jordarbejder påbegyndes.

Der bliver ikke aflyst servitutter i forbindelse med den endelige vedtagelse af 
lokalplanen

nødvendige tiLLadeLser og dispensationer
natuRbeskyttelse -dispensation

I den nordlige del af lokalplanen løber et vandløb, der ved lokalplanens udar-
bejdelse er registreret som beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3. Tilstan-
den for vandløbet må ikke ændres. Ifølge vandløbsregulativet skal der holdes 
afstand til vandløbet fra den øverste kant af vandløbsskrænten (kronekant). 
Skyggegivende vegetation langs vandløbet, ind til 2 m fra kronekant, skal 
bevares. De første 2 m fra kronekant skal friholdes for hegn og andre anlæg. 
Bygninger, faste hegn, beplantninger og lignende blivende anlæg må ikke 
placeres nærmere øverste vandløbskant end 8 m, uden forudgående tilladel-
se fra Faxe kommune.

vandløbsloven

I lokalplanområdet findes der eksisterende drænledninger. Bygherre skal  
derfor, inden der påbegyndes byggemodning, undersøge drænforholdene 
samt planlægge og projektere, hvordan drænledningerne skal omlægges før 
udstykning. Ændringer af eksisterende drænledninger kræver tilladelse efter 
vandløbsloven. Etablering af broer, overkørsler eller lignende over Gilles-
bækken skal ligeledes godkendes efter vandløbsloven. Faxe Kommune er 
myndighed på området.

ekspRopRiation til viRkeliggøRelse aF en lokalplan

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af § 47, stk 1, i planloven ekspropriere 
fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, 
når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en 
lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelse af almene samfundsinteres-
ser. 

Ekspropriation er tvungen afståelse af ejendom og kan efter Grundlovens § 
73 kun ske ifølge lov hvor almenvellet kræver det og mod fuldstændig erstat-
ning. 

Efter praksis gælder desuden en række betingelser, som skal være opfyldt 
ved en ekspropriation. Ekspropriationen skal således være lovlig, nødvendig 
og tidsmæssigt aktuel for realiseringen af ekspropriationsformålet. Herud-
over skal ekspropriationen være rimelig i den konkrete situation. 

En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og pro-
cessen herfor kan bl.a. findes i Erhvervsstyrelsens vejledning om reglerne for 
ekspropriation efter planloven og Vejdirektoratets vejledning om ekspropria-
tion efter vejloven, 2015.



22

Offentlig høring i perioden  xx.xx til xx.xx 20xxLokalplan 500-97, Boliger ved Bækvej og Lysholm Allé
   

LokaLpLanens gennemføreLse
Der er ingen handlepligt i forhold til en vedtaget lokalplan, og planen kan 
derfor ikke i sig selv sikre om eller hvornår lokalplanens muligheder bliver 
realiseret. Det forventes dog, at det nye boligområde bliver realiseret snarest 
efter lokalplanens vedtagelse.

mindretaLsudtaLeLser
Hvis der er mindretalsudtalelser, skal disse offentliggøres sammen med 
lokalplanforslaget og med en kort begrundelse, som udarbejdes af mindre-
tallet (§24, stk. 2). En sådan mindretalsudtalelse kan vedlægges forslaget, 
men byrådet kan også vælge at sætte den ind i redegørelsen eller som et 
bilag til forslaget.
OBS: Politikerne skal selv udforme teksten (skal de det???)
Afsnit om Mindretalsudtalelser skal slettes i forbindelse med 
endelig vedtagelse - inden planen offentliggøres.
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LokaLpLan bestemmeLser
Lokalplan 500-97 for boliger ved Bækvej og Lysholm Allé i Haslev

I henhold til lov om planlægning (LBK nr. 1157 af 1. juli 2020 med senere ændringer) 
fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§1 Lokalplanens formål
Det er lokalplanens formål, at :

• udlægge området til boligformål og tilhørende funktioner, 
• sikre tilstrækkelige udendørs opholdsarealer,
• vejbetjene området fra Lysholm Allé,
• fastlægge interne vej- og stiforløb,
• sikre areal til regnvandsbassin og støjværn. 

§2 Område og zonestatus
2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1.
2.2  Lokalplanområdet omfatter følgende matrikler: matr. nr. 17dt, 17dv, 

del af 16lu og del af 16cz alle Haslev By, Haslev. 
2.3  Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder, som vist på kortbilag 1
2.4 Lokalplanområdet er beliggende i byzone og forbliver i byzone.

§3 Anvendelse
3.1 Delområde 1 må kun anvendes til helårsboliger som tæt-lav og etage-

boliger samt tilhørende friarealer og fælleshus.
3.2 Delområde 2 må kun anvendes til regnvandsbassin og rekreative op-

holdsarealer i tilknytning til bassinet.
3.3 Delområde 3 må kun anvendes til støjreducerende værn samt stifor-

bindelser.

§4 Udstykning
4.1 Området kan udstykkes efter principperne vist på illustrationsplanen 

på kortbilag 5.
4.2 Ejendomme for tæt-lav boliger må ikke udstykkes med mindre grund-

størrelse end 250 m2 inkl. andel af fælles friareal, eksklusiv veje og 
parkeringsarealer. 

4.3 Tekniske anlæg som regnvandsbassiner og teknikbygninger, der er 
nødvendige for områdets forsyning, kan udstykkes selvstændigt.

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

kortbilag 3.
5.2 Fordelingsvejen A-A skal udlægges med en bredde på min. 10 meter 

og anlægges med en minimum 6 meter bred kørebane som vist på 
vejprofilerne på kortbilag 4.

5.3 Boligvejene B-B skal udlægges med en bredde på min. 7 meter og 
anlægges med en minimum 5 meter bred kørebane. Hvor der anlægges 
vinkelparkering ud på vejen, skal der sikres en mindste vejbredde på 7 
meter.

5.4 Vejarealer skal befæstes med asfalt eller belægningssten.
5.5 Adgangsgivende sti til boliger uden direkte vejadgang skal udlægges i 
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en bredde af minimum 2,5 meter og anlægges i minimum 1,5 meters 
bredde og skal befæstes med fast belægning som asfalt eller fliser.

5.6 Stiforbindelserne c-c som vist på kortbilag 3 skal udlægges som 
dobbeltrettede fællesstier i en bredde af min. 3,5 meter og anlægges i 
minimum 3 meters bredde.

5.7 Stiforbindelserne d-d som vist på kortbilag 3 skal udlægges som 
gangstier i en bredde af min. 2,5 meter og anlægges i minimum 1,5 
meters bredde. 

5.8 Stiforbindelsen e-e skal udlægges som en stireservation til en dob-
beltrettet fællessti i en bredde af min. 3,5 m og anlægges i en mini-
mum 3 meters bredde.

5.9 Der skal etableres mindst 2 stikrydsninger over vandløbet i forlængel-
se af stierne c-c og/eller d-d.

5.10 Stier vist på kortbilag 3 skal befæstes med fast belægning som asfalt 
eller belægningssten. Øvrige stier i området kan etableres som tram-
pestier eller med grus eller stenmel.

5.11 Stier der forbinder vej med adgang til regnvandsbassiner etableres i en 
bredde af minimum 5 meter hvis de skal fungere som adgangsvej for 
Faxe Forsyning. Heraf kan den yderste 1,75 meter i hver side bestå af 
græsarmering.

5.12 Af hensyn til renovationsvogne m.v. skal der indrettes vendeplads i 
princippet som vist  på kortbilag 3. Vendepladsen skal udformes efter 
vejlovens regler.

5.13 For hver bolig skal der etableres minimum 1,5 parkeringspladser pr. 
bolig. Parkeringspladsen kan etableres på egen grund eller som fælles-
parkering for enden af boligvejen eller langs fordelingsvejen.

5.14 Der skal etableres overdækket cykelparkering svarende til mindst 2 
cykler pr. bolig. Overdækket cykelparkering kan ske ved egen bolig 
eller som fælles cykelparkering under halvtag eller i skur.

5.15 Parkering af uindregistrerede køretøjer og både er ikke tilladt på de 
enkelte ejendomme.

5.16 Lastbiler, campingvogne og andre uindregistrerede fartøjer som biler 
og både må ikke parkeres eller opbevares på fælles parkeringspladser, 
veje eller på andre fælles ubebyggede arealer.

§6 Tekniske anlæg
6.1 Alle forsyningsledninger til el, spildevand m.v. inden for lokalplanom-

rådet skal fremføres under terræn.
6.2 Ny bebyggelse skal tilsluttes almen vandforsyning, el-net og offentlig 

kloak.
6.3 Der kan etableres et anlæg til håndtering af regnvand i form af et vådt 

regnvandsbassin med permanent vandspejl til forsinkelse og rensning 
af regnvand. Anlægget skal placeres i princippet som vist på kortbilag 
3.

6.4 Bassinet skal anlægges, så der ikke sker nedsivning af regnvand, f.eks. 
med bund og sider udført med membran af ler, plastik eller lignende 
foranstaltninger. 

6.5 Regnvandsbassinet skal udføres med en variation i brinkernes hæld-
ning og med en hældning på maksimalt 1:5. 

6.6 Regnvandsbassinet er et teknisk anlæg, men skal udformes som et 
rekreativt element og skal fremstå som en integreret del af de grønne 
arealer. 

6.7 Transformerstation kan opføres som fritliggende bygning ud mod 
Lysholm Allé eller Bækvej. 
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6.8 Der skal i delområde 2 etableres støjværn langs Bækvej og Lysholm 
Allé i form af fast hegn i en højde på maksimalt 1,9 m og en placering 
som vist på kortbilag 3. Den nederste del af værnet kan udformes som 
en lav vold. 

6.9 Der skal i delområde 3 etableres støjværn i form af fast hegn i en højde 
på maksimalt 2,8 m med en placering som vist på kortbilag 3. 

6.10 Støjværn skal beplantes og begrønnes mod offentlig vej og boligområ-
de.

§7 Bebyggelsens omfang og placering
7.1 Der kan inden for lokalplanområdet opføres boliger og fælleshus med 

et maksimalt etageareal på 16.500 m2. 
7.2 Boliger kan opføres i op til 2 etager, og med en bygningshøjde på mak-

simalt 8,5 meter over terræn eller et af kommunen fastsat niveauplan.
7.3 Boligbebyggelsen skal placeres langs lukkede boligveje eller som 

enklaver for enden af boligvejene og med grønne fællesarealer mellem 
bebyggelsens havesider. 

7.4 Der skal til hver tæt-lav bolig etableres et depotrum/skur med udven-
dig adgang. Depotrummet/skuret må ikke placeres nærmere end 1,5 m 
fra vejkant og kan eventuelt integreres i boligen.

7.5 Bebyggelse må ikke placeres nærmere skel end 2,5 m, dog kan sam-
menbyggede boliger opføres i skel. Undtaget heraf er sekundære 
bebyggelser som eksempelvis skure og depotrum.

7.6 Bebyggelsen kan opføres med fladt tag, ensidig taghældning eller som 
saddeltag.

§8 Bebyggelsens ydre fremtræden
8.1 Boligbebyggelsen skal for hver boligvej fremstå som en arkitektonisk 

helhed enten i samme facadematerialer eller - farver, samme tagform 
og -materialer eller med gennemgående detaljering i facaden. Der kan 
dog på samme boligvej være flere forskellige bygningstypologier.

8.2 Facader skal udføres som træ, blank mur i teglsten, der kan vandsku-
res og males eller kalkes eller med facadeplader. Mindre bygningsdele 
(op til halvdelen af bygningens samlede facadeareal) kan udføres i 
andre materialer.

8.3 Facader skal fremstå farvemæssigt i enten materialets naturlige udse-
ende (evt. olieret eller lakeret) eller inden for farveskalaen sort, grå, 
gul, rød, brun, beige og hvid.

8.4 Synlige tagflader skal fremstå som mørke tagsten eller tagpap eller 
som begrønnede sedum-tage.

8.5 Facader og tage må ikke opføres med blanke og reflekterende mate-
rialer. Glansværdien må maksimalt være 30 og lysrefleksionsværdien 
maksimalt 2,5 %. Bestemmelsen gælder ikke for solceller, solfangere, 
ovenlysvinduer og drivhuse.

8.6 Der kan etableres solfangere og solcellepaneler på tage og i facader, 
hvis de fremstår som en integreret del af bygningens arkitektur. f.eks. 
som en integreret del af materialerne eller indgår som en naturlig del 
af bygningens klimaskærm. 

§9 Skiltning og belysning
9.1 Vej-, parkerings-, sti- og fællesarealer skal indrettes med vejbelysning 

i overensstemmelse vejbelysningsreglerne. Armaturer inden for lokal-
planens område skal være af samme type for henholdsvis friarealerne, 
stier og veje.
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§10 Ubebyggede arealer
10.1 Der skal udlægges arealer til fælles opholdsarealer svarende til mindst 

10% af grundarealet med en placering i princippet som vist på kortbi-
lag 3. 

10.2 Fælles opholdsarealer skal anlægges og indrettes til ophold og leg og 
beplantes med lægivende og rumskabende beplantning men under 
hensyntagen til oversigtsforhold for bilisterne.

10.3 Der kan inden for udpegningen til fælles opholdsareal som vist på 
kortbilag 3 opføres fælleshus og mindre bebyggelser, der understøtter 
opholdsarealernes funktion som møde- og aktivitetssteder.

10.4 Langs fordelingsvejen skal der etableres to bydelspladser til fælles 
ophold, i princippet som vist på kortbilag 3. Torvene skal indrettes til 
ophold og fysisk aktivitet og med rumskabende inventar og beplant-
ning.

10.5 Ubebyggede arealer må kun anvendes til haver, opholds-, adgangs- og 
parkeringsarealer.

10.6 Til hvert rækkehus skal der etableres et privat udendørs opholdsareal 
på min. 15 m2 i form af en have/terrasse. Private udendørs opholds-
arealer kan afskærmes med levende hegn/hæk. Hegn mellem naboer 
må udføres som fast hegn med en højde på maksimalt 1,8 m.

10.7 De fælles friarealer samt fælles parkeringsarealer skal sikres en land-
skabelig bearbejdning med beplantning af træer og buske.

10.8 Der må ikke efter endt byggemodning terrænreguleres mere end +/- 
0,5 meter. Der må ikke foretages terrænregulering nærmere naboskel 
end 1 meter.

10.9 Oversigtsarealer vist på kortbilag 2 skal holdes fri for bebyggelse og 
beplantning med en højde over 0,8 m over vejniveau.

10.10 Beplantning omkring regnvandsbassinet må ikke plantes nærmere 
bassinet end beplantningens forventede sluthøjde.

§11 Grundejerforeninger
11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige 

grundejere indenfor lokalplanens område.
11.2 Grundejerforeningen skal varetage grundejernes fællesopgaver, som 

drift og vedligeholdelse af de udlagte fællesarealer, private fællesveje 
og stier indenfor lokalplanens område.

11.3 Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på fællesarealer, pri-
vate fællesveje, herunder stier, friarealer mv. jf §§ 5.1 og 11.1.

11.4 Grundejerforeningen skal i øvrigt varetage de opgaver, som i medfør af 
lovgivningen henlægges til foreningen.

11.5 Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af 
Faxe Kommune.

11.6 Grundejerforeningen skal oprettes senest, når Faxe Kommune kræver 
det.

11.7 Grundejerforeningen skal, hvis Faxe Kommune kræver det, optage 
medlemmer fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med en eller 
flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller 
opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.

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

12.1 Der er sket tilslutning til det offentlige spildevandssystem.
12.2 Der er sket tilslutning til el- og vandforsyning.
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12.3 Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj er over-
holdt, jf. §§. 6.8 og 6.9

12.4 Der er anlagt adgangsvej, fj. §§5.1, 5.2 og 5.3
12.5 Der er anlagt stier, jf. §§ 5.1, 5.6 og 5.7
12.6 Der er anlagt parkering som anført under lokalplanens § 5.13.
12.7 Der er anlagt fælles fri- og opholdsarealer som anført i lokalplanens §§ 

10.1, 10.2 og 10.6 for den aktuelle boligvej.
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Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
I perioden fra lokalplanforslaget er offentliggjort og indtil byrådet har vedta-
get lokalplanen endeligt må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke 
udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. 

Der gælder i henhold til planlovens §17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod 
udstykning, bebyggelse og ændring af arealanvendelsen. Den eksisterende 
lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan 
der i henhold til planlovens § 17, stk. 2 under visse forudsætninger opnås til-
ladelse til bebyggelse eller udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med 
forslaget, såfremt det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommune-
planen og ikke er lokalplanpligtigt.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne 
lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse. 

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

Lokalplanens retsvirkninger
Når der er sket offentlig bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan, 
må der 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
Således vedtaget af Faxe Byråd forslag til Lokalplan nr. xxx.xx til offentlig 
høring.

Faxe byråd d. xx.xx.xxxx

Ole Vive    Thomas Knudsen

Borgmester    Direktør
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kortbiLag

Kortbilag 1 - Lokalplan og delområdeafgrænsning
Kortbilag 2 - Eksisterende forhold
Kortbilag 3 - Fremtidig anvendelse
Kortbilag 4 - Vejprofiler
Kortbilag 5 - Vejledende illustrationsplan
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koRtbilag 1- lokalplan og deloMRådeaFgRænsning

Lokalplanafgrænsning

Eksisterende bygninger

Delområder

Kortbilag 1 - Lokalplan- og delområdeafgrænsning

Matrikelskel

Optaget vej

Højdekurver 0,5 m
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koRtbilag 2 - eksisteRende FoRhold

Lokalplanområde              

Delområder

Matrikelskel

Beskyttet vandløb (Gillesbækken)      

Vejbyggelinjer

Oversigtsareal

Kortbilag 2 - Eksisterende forhold
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koRtbilag 3 - aRealanvendelse

Lokalplanafgrænsning    

Delområder

Eksisterende matrikelskel

vejadgang

Nye veje

Parkeringsarealer

Nye stier:
Dobbeltrettet fællessti

Gangsti

Stireservation

Støjskærme:
1,9

2,8

Placering af renovation         

fælleshus

Bydelspladser

Regnvandsbassin

Primære fælles opholdsarealer

Vendemulighed for lastbiler

Kortbilag 3 - Arealanvendelse

A

A

B

B

B

B

B

B

B
B

B

B

B

B

B

B d
d

d

d

c
c

c
c

c

c

e

e
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koRtbilag 4 - vejpRoFileR

forareal forarealboliggade / kørebane
700 cm

tegn.nr: LA-50
emne:
Principsnit: Boliggade

mål: 1:75løbenr: A2

Profil af boligvej B-B

gangareal praktisk areal til
- affaldsstation
- p-båse

grønt areal

550 cm 600 cm

sivegade / kørebane grønt areal

tegn.nr: LA-50
emne:
Principsnit: Sivegade

mål: 1:75løbenr: A1

Profil af fordelingsvejen A-A
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koRtbilag 5 - vejledende illustRationsplan
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