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Hvad er en planstrategi? 

• Planstrategien er en politisk strategi der sætter kommunens udvikling i 
fokus. 

• Den sætter rammer og retning for kommuneplanen i centrum. 

• En planstrategi er lovpligtig og revideres hvert 4. år. 

• Der er stor frihed i hvordan en planstrategi udformes, den skal dog 
indeholde følgende: 

 byrådets vurdering af og strategi for udviklingen. 
 

 beskrivelse af den planlægning, der er gennemført 
siden den seneste revision af kommuneplanen. 
 

  Stillingtagen til om kommuneplanen skal 
revideres i sin helhed eller indenfor definerede 
temaer. 

 

Planstrategi 

BOSÆT- 
NING 

TURISME 



Sammenhæng mellem planstrategi og 
kommuneplan 

• Hvis der er emner der skal håndteres eller 
ændres i kommuneplanen, skal det fremgå af 
planstrategien. 

• Skal kommuneplanen revideres helt eller 
delvist, skal det fremgå af planstrategien. 

• Derfor: planstrategi først, kommuneplan 
bagefter.  



Hvad er en kommuneplan? 

• En kommuneplan udmønter planstrategien indenfor fysisk 
planlægning – altså sætter rammerne for arealanvendelsen. 

• På den måde sikres de politiske visioner, som tiden skrider frem. 

• Den fastlægger mål og retningslinjer for 12 år ad gangen, men 
revideres hvert 4. år. 

• Kommuneplanen har en rolle som den samlende plan, hvor 
borgere, virksomheder, interesseorganisationer mv. kan orientere 
sig om mål og regler for arealanvendelsen i deres lokalområde. 

• Den fastsætter rammer for den efterfølgende lokalplanlægning – Og 
lokalplaner skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. 

• Kommuneplanen er det primære myndighedsværktøj i Plan & Miljø. 

 



Hvad skal en kommuneplan? 

• Udlægge områder til og opsætte retningslinjer for arealanvendelser  f.eks. 
bebyggelser, tilkendegivelser om muligheder, bevaring, benyttelse osv.  

• Hvor skal vi have børnehaver, butikker og kultur? 
• Hvor skal vi have virksomheder, VE, master og store landbrug? 
• Hvor skal vi have turisme, mere natur og rekreative faciliteter? 

 
• Det er her planlægning bliver interessant.. Og ind imellem vanskelig. 

Ikoner lavet af freepik  og smashicons  for Flaticon.com 



Lidt historie om Faxes kommuneplan 

Sammenfletning af 3 
gamle 
kommuneplaner 

Indarbejde de 
gældende 
amtsudpegninger 

Revidere åben land 
temaer og 
udpegninger 

Revidere 
kulturmiljøerne 

Videreførelse af 
amtsudpegninger 

Genvedtagelse af 
kommuneplan 2013 

I planstrategi 2016 

 

*Den nye planlov 
vedtages i 2017* 

Planlovsændringerne 
blev  indarbejdet 

Der skal planlægges for 
Faxe i dag  - Vækst med 
vilje 

De gamle 
amtsudpegninger blev 
revideret 

De nye 
kulturmiljøudpegninger 
(SAK) blev indarbejde 



Større revisionsemner i  
kommuneplan 2021 

•Bystrategier 

•Bosætning og 
boligudbygning 

•Erhverv og 
Detailhandel 

•Offentlige formål 

•Rekreative formål 

•Landsbyer og 
strategier 

Bymønster og byudvikling 

•Fritidsformål 

•Sommerhusområder 

•Oplevelsesområder 

•Overnatningsmulighed
er 

Turisme 

•Grønt Danmarkskort 

•Skovrejsning 

Det åbne land 

•Kulturmiljøer 

•Kirkeomgivelser 

Kulturhistorie og 
kulturmiljø 

•Digital infrastruktur 
(master) 

•Områder til store 
husdyrbrug 

•Jord- og støjvolde 

•Solenergianlæg 

•Tekniske anlæg 

Miljø og teknik 



Hvad er en lokalplan? 

• En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt 
område. En lokalplan kan både omfatte en hel bydel eller en enkelt 
matrikel. 

• Lokalplanen kan fx bestemme formål med området og hvad bygninger skal 
bruges til, hvor og hvordan der skal bygges, hvilke bygninger der skal 
bevares m.m. 

• Hvordan området vejforsynes og hvordan de ubebyggede arealer skal 
indrettes. 

• Hvordan de enkelt huse skal se ud fx tagtyper, vinduer, farver mv. 

• Lokalplanen gælder fra det tidspunkt, den er offentliggjort efter endelig 
vedtagelse. Eksisterende bygninger kan altså godt blive liggende, selvom 
de måske er i strid med den nye lokalplan. 

• Lokalplaner skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. 

• Lov om planlægning (planloven). 

 

 

 

 



Hvornår skal der laves en lokalplan? 

• Kommunen har pligt til at lave en lokalplan, inden den kan give tilladelse 
til væsentlige ændringer i et bestående miljø. Det kan være større 
udstykninger, større nedrivninger eller større byggerier og anlægsarbejder. 

• Pligten til at udarbejde lokalplaner skal sikre sammenhæng i den 
kommunale planlægning samt borgernes indsigt i og indflydelse på 
planlægningen. 

• Der kan i et begrænset omfang dispenseres fra lokalplaners bestemmelser. 

• En eksisterende lokalplan kan ændres, ved at man vedtager en ny 
lokalplan. Lokalplanen må dog ikke stride mod kommuneplanen. Er der 
modstrid, skal kommuneplanen ændres med et kommuneplantillæg, før 
den nye lokalplan kan vedtages. 

• Vedtagne lokalplaner offentliggøres på www.plandata.dk og træder i kraft 
fra offentliggørelsesdatoen. 



Proces for lokalplaner 

• Det tager minimum 9-12 måneder fra planarbejdet igangsættes til der er 
en endeligt vedtaget lokalplan. 

• I nogle tilfælde skal offentligheden inddrages, før der udarbejdes forslag til 
kommuneplantillæg og lokalplan. I disse tilfælde indkaldes idéer og 
kommentarer til planlægningen i mindst 2 uger - idéfase.  

• Et planforslag skal fremlægges i offentlig høring i 8 uger, inden det kan 
vedtages endeligt. I denne periode kan enhver indsende kommentarer 
eller indsigelser til indholdet af planforslaget.  

• Den offentlige høring kan reduceres hvis der er tale om ”lokalplaner af 
mindre betydning”, som bruges når man ønsker at ændre enkelte 
bestemmelser i eksisterende lokalplaner. 

 
Forarbejde Planudkast 

Miljø-
vurdering 

Stjerne-
høring 

Planforslag 
Politisk 

behandling 
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hed 
Endelig 

plan 

Måneder Måneder 
Uger / 

måneder 
2-4 uger uger 1 måned 

8 uger (2 
uger) 

Måneder 



Forarbejde til lokalplaner 

• Første henvendelse fra bygherre med præsentation af projektet. Det kan 
være en løs ide, eller et færdigt projekt. 

• CPM´s umiddelbare vurdering af projektet – overensstemmelse med 
kommuneplanen og øvrige forhold – kræver det en forudgående idéfase.  

• PKU orienteres om henvendelsen og vores umiddelbare vurdering. 
Udvalget beslutter om der skal igangsættes planlægning for projektet, og 
rækkefølge for igangsættelse af lokalplaner. 

• Ved PKU´s beslutning om igangsættelse aftaler CPM efterfølgende 
detaljeret tidsplan med bygherre, med frister for de enkelte delprocesser.   
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Udkast til lokalplaner 

• Bygherre leverer tegninger og kortbilag der beskriver projektet. Her kan 
også  indgå plan- og facadetegninger, bygningsbeskrivelser m.m. alt efter 
hvad lokalplanen omhandler.  

• Center for Plan & Miljø varetager lokalplanprocessen og udarbejdelse af 
lokalplan med tilhørende screening, redegørelse og bestemmelser.  

• Center for Plan og Miljø bruger oftest 1-2 måneder på selve planudkastet i 
dialog med bygherre og relevante parter. 
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Miljøvurdering af planer 

• Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM) 

• Alle planforslag skal screenes for deres indvirkning på miljøet.       
(planstrategi, kommuneplan, kommuneplantillæg, lokalplaner, tillæg til lokalplaner) 

• Hvis planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet, skal der derudover 
også udarbejdes en miljøvurdering. (fx er der lavet miljøvurdering vedr. højlageret på Royal 

Unibrew, Camp Adventure, Vindmøller ved Tureby, Aktivitetspark ved Jomfruens Egede). 

• En miljøvurdering (rapport) skal fastlægge, beskrive og evaluere planens 
sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder emnerne natur, 
luft, vand, klima, landskab, kulturarv, mennesker, socioøkonomiske forhold 
m.m. 
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Intern høring / stjernehøring 

• Planudkast og screening sendes i intern høring hos diverse interne 
faggrupper, samt relevante eksterne parter og berørte myndigheder i 
forhold til indholdet af planudkastet. 
 

• Det kan fx være Faxe Forsyning, Østsjællands Museum, Museum 
Sydøstdanmark m.fl. 
 

• Høringen bruges til at indsamle de sidste oplysninger der kan afklare 
eventuelle øvrige lovgivningsmæssige forhold, der skal undersøges 
yderligere.  

 
• Tid: Svarfrist på 2 uger   
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Færdiggørelse af planforslag  
til offentlig høring 

• Bearbejdning af kommentarer fra stjernehøring. 

• Afgøre om der skal udarbejdes en miljøvurdering. 

• Fortsat dialog med bygherre om eventuelle justeringer. 

• Redegørelse og bestemmelser skrives færdig.  

• Kortbilag tilrettes og færdiggøres. 

 
• Tid: Normalt få uger med mindre at der kommer væsentlige og nye 

bemærkninger i stjernehøringen. 
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Politisk behandling af lokalplanforslag 

• PKU beslutter om lokalplanforslaget skal sendes ud i offentlig høring og 
fastsætter dato for borgermøde. 

• Lokalplaner behandles af PKU, ØK og byrådet. 

• Den interne tidsfrist for sagsfremstilling er 2 uger før PKU´s møde.  

 

• Tid: 4-5 uger.  
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Offentlig høring af lokalplanforslag 

• Offentliggøres på Plandata.dk og derudover på kommunens hjemmeside 
og i Haslev-Faxe Posten. 

• Sendes i e-boks til ejere, lejere og brugere af ejendomme indenfor 
lokalplanområdet, samt til de nærmeste naboer til lokalplanområdet. 

• Sendes til relevante parter som fx forsyningsselskaber i området. 
• Bekendtgøres via Plandata.dk til tilmeldte aktører. Nabokommuner, 

Banedanmark, diverse organisationer og foreninger får automatisk planer i 
høring, når de er tilmeldt her. 

• Der er ikke lovkrav om borgermøde, men politisk er det valgt at der altid 
afholdes et borgermøde mens lokalplaner er udsendt i offentlig høring. 
 

• Tid: som udgangspunkt minimum 8 uger. 
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Endelig vedtagelse af lokalplaner 

• Behandling af høringssvar, eventuelle supplerende undersøgelser.  
• Udarbejdelse af hvidbog med høringssvar og administrationens 

bemærkninger til høringssvar. 
• Forslag til eventuelle ændringer, rettelser, justeringer i planen indarbejdes 

i et rettelsesblad.  
• Hvis der er udarbejdet en miljøvurdering - sammenfattende redegørelse. 

 
• Politisk behandling – PKU  ØK  BYRÅD. Tager 4-5 uger fra 

sagsfremstilling skrives til byrådet har behandlet sagen. 
• Offentlig bekendtgørelse, sker 1-2 uger efter endelig vedtagelse 
• Klagefrist 4 uger fra offentliggørelse. 
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Hvor ligger udfordringerne 

• Forventningsafstemning med bygherre – er projektet og 
forventning om tidsplan realistisk.  

• Kvalitet og præcision – er alle relevante forhold undersøgt. 
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• Hvis der skal udarbejdes en miljøvurdering er det en omfattende 
procedure. 

 

 

 
 

 

• Vigtigt at få forhold med der eventuelt skal belyses yderligere. 

 

 
 

 

• Kvalitet og præcision – formidles materialet bedst muligt. 

 

 
 

 

• At nå deadline, da tidsplanen ellers skubbes en måned frem.  

 

• Rammerne er lagt allerede i kommuneplanen, men oftest viser 
den almene interesse sig først når lokalplanen kommer i høring. 
Der kan kun foretages mindre ændringer. Ved større ændringer 
skal planforslaget sendes i fornyet høring. 

 

 
 

 



Vedtagne planer 2018-2021 
2018 
KP Tillæg 17 Nordskovvej 
LP 500-84 Boliger ved Nordskovvej i Haslev  
KP Tillæg 18 Blandet bolig og erhverv ved Roholte 
LP 400-26 Blandet bolig og erhverv ved Roholte  
KP Tillæg 19 Bryggeriet i Faxe 
LP 100-64 Bryggeriet i Faxe 
LP 300-47 Boliger ved Faxevej, Faxe Ladeplads 

 

2019 
KP Tillæg 20 Solcelleparker nordøst for Haslev 
LP 700-76 Solceller ved Langesnave 
LP 700-77 Solceller ved Freerslev 
LP 700-78 Solceller ved Høsten Torp 
LP 500-86 Boligområde ved Egeparken i Haslev 
KP Tillæg 21 Boligområde ved Gl. Næstvedvej 
LP 1000-55 Boliger ved Gl. Næstvedvej i Rønnede 
LP 500-88 Boligområde ved Ringstedvej i Haslev 
LP 200-27 Tæt-lav boliger på Syrenvænget i Karise 
KP Tillæg nr. 25 Camp Adventure ved Vester Egede 
LP 1200-39 Camp Adventure ved Vester Egede 
KP Tillæg 26 Boligområde nord for Bregentvedvej i Haslev 
LP 500-87 Boligområde på Bråbyvej i Haslev 

 

 

 

 

 

2020 
PLANSTRATEGI 2020 
KP Tillæg 28 Fjernvarmeanlæg i Haslev 
LP 500-90 Fjernvarmeanlæg i Haslev  
KP Tillæg 23  Solcellepark på Tryggevælde Mark 
LP 400-27 Solcellepark på Tryggevælde Mark  
Tillæg til LP 700-74 Boliger ved Teestrup Bygade 
KP Tillæg 29 Område til hotel, restauration mv. i Rønnede 
LP 1000-57 Rønnede Kro 
KP Tillæg 32 Haslev Folkeskov 
KP Tillæg 40 Ændret afgrænsning af rammeområde F-O3 
Aflysning af LP 100-8 
KP Tillæg 35 Boligområde ved Drosselvej i Karise 
LP 200-28 Boligområde ved Drosselvej i Karise 
KP Tillæg 36 Boliger ved Præstøvej i Faxe 
LP 100-65 Boligområde ved Præstøvej og Rønnedevej i Faxe 
LP 500-92 Boligområde på Engen i Haslev 
KP Tillæg nr. 30 Boligområde på Grøndalsgrunden 
LP 500-89 Boligområde på Grøndalsgrunden i Haslev 
LP 1000-56 Boligområde ved Møllevej i Kongsted 
 

2021 
KOMMUNEPLAN 2021-2033 
KP Tillæg 37 Nyt rammeområde H-B33 (boliger ved Skovholmslund) 
500-91 Boligområde ved Skovholmslund i Haslev 
Tillæg til LP 1200-39 Camp Adventure ved Vester Egede 
KP Tillæg 31 Aktivitetspark ved Jomfruens Egede 
1200-41 Aktivitetspark på og omkring Jomfruens Egede 
KP Tillæg 41 Udvidelse af landsbyafgrænsning i Vindbyholt 
400-29 Bofællesskab og institution ved Vidarslund i Vindbyholt 
1000-58 Erhvervsområde i Rønnede (Tillæg til LP 1000-38) 
1000-59 Storparcel 10 og 11, Dalgårdsarealet i Rønnede (Tillæg til LP 1000-50) 
KP Tillæg 1 Udvidelse af centerområde K-C1 i Karise 
200-29 Karise Efterskole 
Masterplan for Østlig omfartsvej i Haslev 

 
 

 
 



Kommende planer for 2022 

 

 

 
 

 

LP 500-94 med KPT - Omfartsvej ved Haslev (er i gang) 

LP 500-xx Daginstitution på Maglemosevej i Haslev 

LP 200-30 med KPT - Boligområde ved Karisegårde (er i gang)  

LP 700-80 med KPT - Boliger ved Førslev Mølle ( er i gang) 

 

LP 400-28 med KPT - Solcellepark syd for Tokkerup 

LP 1200-xx med KPT - Solcellepark nord for Rønnede 

LP 500-93 med KPT - Solcellepark ved Energivej i Haslev 

 

LP 1200-42 med KPT - Solcellepark ved Kongsted Borup 

LP 1200-43 med KPT - Solcellepark ved Ny Næstvedvej og Denderupvej 

LP 700-79 med KPT - Støjvold ved Nielstrup 

LP 1100-xx med KPT - Heeringarealet i Dalby  

LP 1100-xx med KPT - Dagligvarebutik i Dalby  

LP 1200-xx Hotel og parkeringsplads ved Stop 37 

LP 300-xx Faxe Ladeplads Havn 

 

LP 500-xx Bevarende lokalplan i Haslev  for kulturmiljøer 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Opstart 
primo 2022 

Opstart 
Medio 2022 

Afventer 
bygherre 

eller andet 

Uafklaret 


