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Orientering
Som en del af udarbejdelsen af forslag til et nyt kommuneplantil-
læg samt forslag til lokalplan for realisering af boliger på arealerne 
nord for Søndermarksgård, giver vi herved en status på processen, 
der blev igangsat i februar og har pågået siden. 

Der blev kort efter igangsættelsen afholdt offentlig idefase jf. plan-
loven §23, som standard procedurer ved udarbejdelse af forslag til 
kommuneplantillæg. Derudover har der løbende været dialog med 
administrationen i Faxe Kommune, de berørte myndighedsområ-
der samt Faxe Forsyning. Da Lokalplanens område er beliggende i 
bevaringsværdigt landskab jf. Kommuneplan2021, er der i proces-
sen inddraget rådgiver LE34 (landinspektør) og MOE (Ingeniør) der 
bistår med ekspertise i forbindelse med miljøvurderingen af lokal-
planen og Kommuneplantillægget. Miljøvurderingen sendes i hø-
ring og behandles i sammenhæng med lokalplanen og vedlægges 
i rapportform som bilag til sagen, ved første behandling af forslaget. 

Idefasen, planlovens §23
I forbindelse med afholdelsen af idefasen (udsendt af kommunen) 
indkom 20 bemærkninger hvoraf 11 af henvendelserne kom fra 
beboere på Engen; 10 individuelle bemærkninger, samt en samlet 
skrivelse. Derudover har 7 andre borgere i Haslev henvendt sig: 
et med forslag om senior orienterede boliger, et med forslag om 
boliger henvendt til børnefamilier, herunder særligt legepladser og 
udendørs mødesteder, samt tre der støtter beboerne på Engen og 
to som ønsker at inddrage arealer i planlægningen. Derudover har 
Bolig og Planstyrelsen meddelt at de ingen kommentar har til pro-
jektet, mens Miljøstyrelsen orienterer om at projektet er beliggende 
i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) samt bevarings-
værdigt landskab. 

Beboerer på Engen har samlet set udtrykt utilfredshed med 
planlægning af boliger på matrikel 25a. Men der er også kom-
met enkelte konkrete forslag/ønsker til planlægningen, herunder 
afstandskrav, krav om beplantning, friarealer, etc.. Kravende varierer 
fra beboerer til beboerer, men i den samlede skrivelse, redegøres 
der for at det er et fællesudtryk for alle beboerne på Engen. Hvorfor 
vi primært har forholdt os til disse krav. Flere af kravende fra Engen 
er lagt mere vidtrækkende end hvad planloven og bygningsregle-
mentet tillader. Men vi kan med ro se at flere af de ønsker beboerne 
har frembragt, allerede fra start har været indarbejdet i projektet. 

Derudover forventer vi at få en god og konstruktiv dialog i forbin-
delse med den offentlige hørring af lokalplanen og kommuneplan-
tillæget, hvor der også vil blive afholdt borgermøde.

De indkommende forslag til planlægningen af området såsom 
seniorboliger, familieorienteret boliger og udearealer, samt flere 
af Engens specifikke krav er allerede indarbejdet i projektet og vil 
blive mere konkret præsenteret i fremlæggelsen af lokalplanen.

Bemærkninger fra styrelser 
I forbindelse med idefasen er Miljøstyrelsen, samt Bolig og Plansty-
relsen blevet orienteret om projektet, for at give mulighed for, at 
kunne kommentere på projektet i udarbejdelsesfasen. 

Begge styrelser har venligt svaret tilbage; Bolig og Planstyrelsen 
havde ingen bemærkninger til projektet. Miljøstyrelsen gjorde 
opmærksom på at området i Kommuneplanen 2018 er udpeget 
som særligt drikkevandsinteresse, samt bevaringsværdigt landskab. 
Begge var forventeligt bemærkninger, og derfor har projektet fra 
start taget afsæt i den forudsætning, hvorfor der også fra start har 
været taget beslutning om nødvendigheden af at udarbejde en 
miljørapport for planen. 

Miljøstyrelsen
Særlig drikkevandsinteresse (OSD)
Der er foretaget en geoteknisk screening, geotekniske boringsprø-
ver, samt nedsivningstest på området. Prøverne viste at det ikke er 
muligt at nedsive regnvand på arealet, hvorfor der i dialog med div. 
afdelinger i Faxe kommune, samt Faxe forsyning er udarbejdet et 
afvandingsprincip baseret på et LAR-system der opstuves på area-
let i større regnvandsbassiner og udledes til Mølleå. Derved vil den 
særlig drikkevandsinteresse ikke være i risiko, da der ikke nedsives.

Bevaringsværdigt landskab (Kommuneplan 2021) 
I forhold til områdets udpegning som bevaringsværdigt landskab, 
udarbejdes der en miljørapport der belyser miljøkonsekvenserne af 
projektet. Miljørapporten udarbejdes for forslag til kommuneplantil-
læg og lokalplansforslag i overensstemmelse med miljøvurderings-
lovens bilag 4 og med udgangspunkt i kommunens screening. 

Kommunen har i foråret foretaget en screening der afgrænser hvil-
ke miljøemner miljørapporten skal vurdere. Screeningen har været 
sendt til alle relevante styrelser for at modtage deres input og evt. 
tilføjelser. Miljørapporten er forsat under udarbejdelse og vil blive 
fremlagt for udvalget sammen med lokalplanen, i forbindelse med, 
at planen forventes sendt i offentlig høring. 

Projektet
I forlængelse af de indkomne bemærkninger i idéfasen, sker 
udarbejdelsen af projektet forsat med ambitionen om at skabe et 
boligkvarter der indpasses i et sammenhængende naturområde 
med bakkede landskaber, vådområder, spredt tæt beplantning og 
høje græsser. Vi arbejder ud fra tre kerneværdier: 

Fællesskaber, Bæredygtighed og Identitet. 

Vi mener at fremtidens byområder skal rumme robuste og bæ-
redygtige boliger, med omkringliggende landskaber der skaber 
rammerne for fællesskabet og det uformelle møde. Dette kommer 
til udtryk i områdets samlede karakter der med den store andel 
grønne, rekreative arealer skaber en unik kvarters-identitet. Vores 
mål er at skabe et boligområde hvor man hele liv kan bo, fra børn 
og unge til singler, familier og seniorer. 

Vi skaber rammerne for at man på tværs af alder, livssituation og 
levestand kan bo og leve i et bæredygtigt fællesskab. 
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Afvandning
Det er en overordnet målsætning at regnvand og spildevand 
adskilles, således at al regnvand i området som udgangspunkt 
håndteres lokalt (LAR). Løsningerne må gerne være synlige og 
derved bidragende til områdets karakter og identitet. Dette 
gøres muligt i kraft af de planlagte grønne kiler, som omslutter 
bebyggelsen og derved også sikrer en mulighed for at komme 
af med overfladevandet på en hensigtsmæssig måde. Indenfor 
lokalplanens område etableres flere regnvandssøer og tilhøren-
de opstuvningskapacitet, som skal håndtere overfladevandet. 
Regnvandssøerne skal etableres som rekreative elementer.  

Området udleder i dag overfladevandet 1 l/s via rørføring til 
Møllebæk. Fremtidig udledes af 0,6 l/s.

Infrastruktur
Der vejforsynes fra den eksisterende offentlige vejtilslutning fra 
Bråbyvej. Boligområdet ønskes vejforsynet med en gennemlø-
be stamvej som hovedfærdslen der forsyner områdets boligveje. 
Stamvejen etableres med en kørsel i begge retninger, suppleret 
med cykelsti og gangzone i begge sider. Boligvejene etableres 
som ”blinde veje”, suppleret med mindre pladsdannelser der gi-
ver mulighed for vendemuligheder. Ønsket med etablering af 
blinde veje er at minimerer unødvendig trafik. I forlængelse af 
de blinde boligveje vil et sammenhængene stisystem der også 
vil gennemløbe de store naturrum. Det nye stisystem skal kobles 
på de mulige eksisterende forbindelser, så de oplevelses- og na-
turmæssige værdier og destinationer bindes sammen i et stort 
rekreativt oplevelsesnet tilgængeligt for hele byen. 

Udledning fra vandvej Stamvej Udløb til recipient  Lokale indkørsler til pri-
vat grund eller gårdrum 

Eksisterende §3 sø Regnvandssøer 

Eksisterende §3 sø

Vandopsamling og ledning Fælleshusets areal

Vandopsamling i gårdrum Gårdrum

Fremtidig udbygning Reservation til fort-
sættelse af StamvejRegnvandssø Stier

Fremtidig opland Primær adgang

Boligstræder (blind 
vej)  

Vandvej Område til udbyg-
ning af stinettet 

Torve og Pladser
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Fællesskaber i det offentlige rum
Vi vil udbygge området med tanke på at kunne tiltrække og 
rumme en beboergruppe på tværs af generationer og familie 
konstellationer. Det er bevist at sameksistens og hverdagsliv 
mellem børn og ældre har en positiv effekt på folkesundhe-
den.  Derfor er flere funktioner placeret i fællesarealerne for at 
skabe stedsbundene funktioner, såsom dyrkningsfællesskaber, 
fællesspisning, løbeklubber, boldbaner, legepladser, etc. Hver-
dagsdestinationerne i det offentlige rum er med til at skabe de 
uformelle møder mellem beboere, naboer og venner. 

De grønneområder
Grundlaget for udviklingen af det nye boligområde ved Sønder-
marksgård, tager afsæt i landskabet. Vi ønsker at skabe et nyt 
boligområde i Haslev der bygger på de landskabskvaliteter. En 
bydel hvor du bo med naturen i sin baghave. 

I de store grønne områder mellem beboelserne, skabes karakter 
af englandskab som kiler imellem bebyggelsen, med høje græs-
ser der trækkes helt ind til bebyggelsen. Et åbent landskab med 
lange kig og høje græsser præger englandskabet. I de lavtlig-
gende vådområder etableres regnvandsbassiner som bliver et 
centralt rekreativt element, i form af søer i de grønnekiler. Her er 
der rum til at flora og fauna kan etablere sig i lokale miljøer, som 
vil sikre biodiversitet i området.

Funktioner på Torve, pladser og v. Fælleshus. Beplantningsbælte Ekstensive græsarealer Eksisterende §3 sø

Natureng Intensive græsarealer 

Eng (Landskabskile) Regnvandsbassin

Mulighed for begivenheder såsom vejfest, ophold, urbane fritidsak-
tiviteter og hverdagsmøder. 

Mulighed for faciliteter såsom legepladser, drivhuse, fælleshaver 
og fællesskaber. 

Mulighed for faciliteter såsom broer og opholdsmuligheder i nær 
relation til vandet i området. 

Funktioner i de nære rekreative arealer 

Funktioner knyttet til Regnvandssøerne
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Snit B - b

Snit A - a

Stemningsbilleder 
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3.4 Red flere fra at dø af ikke-smitsomme syg-
domme, og styrk mental sundhed

Dødelighed som følge af hjerte-karsygdomme, 
diabetes eller KOL

Antal sygemeldinger

Antal arbejdsskader som følge af forgiftning

Fokus på fællesskaber og fælles aktiviteter samt 
grønne rekreative områder for at fremme mental 
sundhed og nedsætte sygdom og stress

Fokus på læren omkring bæredygtig udvikling 
gennem brug af nyttehaver, lokale råvarer, selvfor-
syning, genbrug og genanvendelse. Eksempelvis 
også gennem lille skilt ved bassinet “levested for 
den grønbrogede tudse”

Fokus på at opstille ladestationer til elbiler samt 
parkeringspladser til både elbiler og delebiler. 
Ydermere fokus på at genbruge eksisterende 
solceller fra skolen på hustagene

Fokus på borgerinddragelsegennem hele pro-
cessen. Fokus på forskelligartede grønne rum der 
indbyder til forskellige aktivtiter. Fokus på nem 
adgang til både offentlig transport og til grønne 
områder

Fokus på at genbruge så meget som muligt. 
Både af eksisterende bygninger, byggematerialer 
og interiør.
Ligeledes fokus på læren omkring bæredygtig 
udvikling

Fokus på klimatilpasning ved at skabe grønne 
tage, rekreative regnvandsbassiner og derigen-
nem også sætte fokus på klimaet for
borgerne

Fokus på at øge biodiversitet gennem gode 
levevilkår for dyr og planter. Eksempelvis stendi-
ger ved bassinerne til den grønbrogede tudse. 
Ligeledes ved at plante nye
hjemmehørende arter samt bibeholde den eksi-
sterende vilde eng, træer og græsplæne

Andel af befolkningen, der primært benytter sig 
af miljøvenlige brændstoffer og og miljøvenlig 
teknologi

Andel af vedvarende energi i det samlede, endeli-
ge energiforbrug

Klimascenarie for materielle skader i forbindelse 
med oversvømmelse og erosion

Udvikling i befolkningens holdning til klimafor-
andringerne

Udvikling i Rødlisteindekset

Areal af urørt skov og biodiversitetsskov

Der skal være bedre kohærens (sammenhæng) 
mellem politikker for bæredygtig udvikling.

-

Graden af integration af (i) uddannelse i globalt 
medborgerskab og (ii) uddannelse for bæredygtig 
udvikling

Omfang af (i) uddannelse i globalt medborger-
skab og (ii) uddannelse i bæredygtig udvikling 
(herunder uddannelse i klimaændringer)

Andel af befolkning, der har nem adgang til 
offentlig transport

Andel af byer med en direkte inddragelse af ci-
vilsamfundet i byplanlægning og forvaltning, som 
opererer regelmæssigt og demokratisk 

Den gennemsnitlige andel af bebyggede områ-
der i byer, der er åben tilgængelig for offentlig 
brug for alle

3.9 Reducér sygdom og dødsfald på grund af 
kemikalier og forurening

4.7 Undervis i bæredygtig udvikling og globalt 
medborgerskab

7.1 Giv alle adgang til moderne energi

7.3 Fordoble energieffektiviteten

11.6 Reducér byernes miljøbelastning

12.5 Reducér affaldsmængden betydeligt

15.8 Begræns invasive arter

7.2 Forøg andelen af vedvarende energi globalt

11.2 Skab billige og bæredygtige
transportsystemer

11.3 Gør byerne inkluderende og
bæredygtige

12.8 Giv alle mennesker viden og forståelse for at 
kunne leve bæredygtigt

13.1 Styrk modstandskraft og tilpasningsevne til 
klimarelaterede katastrofer

13.3 Opbyg viden og kapacitet til at imødegå 
klimaforandringer

17.17.  Der skal tilskyndes og fremmes effektive 
offentlige partnerskaber, offentligt-private part-
nerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som 
bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra 
partnerskaber.

15.5 Beskyt biodiversitet og naturlige levesteder

15.9 Tag hensyn til økosystemer og biodiversitet i 
national og lokal planlægning

11.7 Giv alle adgang til grønne offentlige rum
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FN & danske indikatorerDelmål Søndermarksgaard

De otte verdensmål er udvalgt af Faxe Kommune, gennem arbejdet 
i 1§17 stk. 4 udvalg, som ambitiøse fokuspunkter for kommunens ud-
vikling. Dette bakkes op i Byrådets Vision 2030. 

I Vision 2030 beskrives arbejdet med verdensmålene ”Det skal være 
en bæredygtig vækst, der tager hensyn til både økonomi, menne-
sker og miljø – med lokale arbejdspladser, bæredygtig byudvikling, 
infrastruktur og transport, kvalitetsuddannelse, fokus på børn og 
unge, naturområder samt sundhed, trivsel og et aktivt liv i fælles-
skab med andre.”

Vi ønsker at Søndermarksgård boligprojekt skal bidrage til denne 
spændende, og nødvendig bæredygtige udvikling. Derfor sætter vi 
et ambitiøst mål om konkret, at omsætte de otte verdensmål i Søn-
dermarksgårds projektet.  Vi arbejder ud fra et holistisk standpunkt 
og med en overbevisning om, at en bæredygtig by hænger uløseligt 
sammen med en bæredygtig natur. Vi ønsker så vidt muligt at ar-
bejde cirkulært med vores projekt fra start til slut og det indebærer 
også driften efter aflevering. 

Vi vil skabe et område hvor genanvendelse af byggematerialer gøres 

muligt, og hvor elbiler skal inkorporeret som en selvfølge ligesom 
grønne tage og rekreativ klimatilpasning. 

Vi ønsker at forbedre den nuværende natur (monokultur), igennem 
vores ambitiøse landskabskiler, der er med til at øge biodiversiteten. 
Og vi ønsker at skaber nye levesteder for dyr og planter. Biodiversi-
teten går derfor hånd i hånd med de rekreative grønne omgivelser, 
hvor der også skabes plads til både leg og fordybning. 

Vi ønsker at skabe rammerne for et område, hvor den sociale del af 
bæredygtighed er lige så vigtig som den miljømæssige. Hvor der er 
plads til frivillige fællesskaber og fælles aktiviteter både inden- og 
udendørs. 

Vi arbejder med at øge forståelsen af bæredygtig udvikling. Bebo-
erne i området er i fokus gennem hele processen, og derfor ønsker 
vi at skabe grobund for viden omkring bæredygtighed gennem de 
forskellige tiltag.

Vi tror på at vi, i fællesskab, kan bidrage til den grønne og bæredyg-
tige fremtid som er ambitionen for Faxe kommune.

B Æ R E D Y G T I G H E D

Vi tager del i Faxe Kommunes 8 verdensmål

De 17 verdensmål

Faxe Kommunes 8 verdensmål
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Forsat under udarbejdelse Skitserede stemnings illustrationer
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H E L H E D S P L A N

Forslag til fremtidigt scenarie 1:1000   (Etape 1-3)
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