
08-06-2021

1 

 
  
 
 
Hvidbog - planlægning for boliger ved Søndermarksgård 
 
Idefase forud for planlægning for boligområde ved Søndermarksgård har været i offentlig høring i perioden 11. marts til 29. marts 2022. Center for Plan 
& Miljø har modtaget i alt 16 tilkendegivelser i høringsperioden. Denne hvidbog indeholder alle høringssvarene. Center for Plan og Miljø har ikke 
redigeret i brevene. 
 
Indsigelse/bemærkninger 

Modtaget den: 12. marts 2022 
Indsendt af: Jonas Hovgaard, Bråbyvej 59, 4690 Haslev 

Vi købte for 2 år siden landejendommen Bråbyvej 57. Vi søgte specifikt et område der tilbød natur, dyreliv, udsigt og ro omkring os. Det var 
årsagen til at vi valgte at flytte til Haslev. 
Den foreslåede udstykning vil placere os midt i et villaområde. De åbne vidder og dyreliv som vi købte ind på, vil blive erstattet af 
ligusterhække og carporte så langt øjet rækker. 
Uden udsigten og naturen omkring os, vil vi stå tilbage med en malplaceret og uattraktiv ejendom, i et område vi ikke ønsker at bo i, og 
dertil et massivt værditab. Jeg er sikker på at vores kommende naboer på Engen står i samme situation. Ingen flytter hertil, for at bo i et 
traditionelt villaområde, tværtimod. 
Citat fra lokalplan (500-81) Boliger på Engen: 
"Området er kendetegnet ved at være et område med frit udsyn mod hhv. øst og syd, hvor skove og bakket agerland præger 
landskabet." 
Både vi og vores (kommende) naboer har aldrig haft reel mulighed for at kunne forudsige så voldsom en ændring af området, som her 
foreslået. 
Vi beder inderligt udvalget om at genoverveje placeringen af området og derved undgå at trække tæppet væk under borgere, som 
kunne være rettidigt advaret. 

Modtaget den: 13. marts 2022 
Indsendt af: Kenn og Trine Marie Eskedal, Bråbyvej 63, 4690 Haslev 

Tak for informationen vedr. planlægningen af det nye boligområde mellem Bråbyvej og Ny Ulsevej. 
Vi synes det er et super spændende projekt og hilser det velkomment. 
Vi vil også gerne være en del af det, hvis der er mulighed for det? 
Vi bor på Bråbyvej 63, matrikel nr. 24f. 
Grunden er 2400 m2, og vi vil egentlig gerne skille os af med baghaven, fordi vi sjældent bruger den. Den har vi selv målt til at være lidt over 
1400 m2. 
Er der mulighed for at udstykke den del af vores grund til én eller to nye grunde? 
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Modtaget den: 14. marts 2022 
Indsendt af: Susanne Schultz og Jan Hejselbæk, Engen 4, 4690 Haslev 

Vi har modtaget jeres brev vedr. planlægning af nyt boligområde. 
Det må nok siges at det kom som en kæmpe overraskelse at der skal udstykkes i dette område, Kommuneplan 2013 taler jo om det 
modsatte. 
 
Vi har bygget hus på Engen 4 og er lige flyttet ind. Vi valgte denne grund og område da det tilbød natur, dyreliv, udsigt og ro omkring os. 
Det var årsagen til at vi blev i Haslev by og ikke valgte at flytte væk. 
 
Den foreslåede udstykning vil placere os midt i et villaområde. Marker, natur og dyreliv som vi købte ind på, vil bliver erstattet af huse, 
hække, carporte så langt øjet rækker. 
 
Uden udsigten og naturen omkring os vil vi stå tilbage med malplaceret og uattraktiv ejendom, i et område vi ikke ønsker at bo i, og dertil 
et massivt værditab. 
 
Vi flyttet ikke til Engen for at bo i et traditionelt villaområde, tværtimod. 
Vi har aldrig haft reel mulighed for at kunne forudsige så voldsom en ændring af området som er foreslået. Vi beder inderligt udvalget om 
at genoverveje placeringen af området og derved undgå at trække tæppet væk under borgere, som kunne være rettidigt advaret og 
som lige har fået en drøm opfyldt. 

Modtaget den: 14. marts 2022 
Indsendt af: Helena Vivi Dahl og Per Kofod, Engen 8, 4690 Haslev 

Vi købte i November 2019 byggegrund på Engen 8, da vi faldt for beliggenheden, med fri udsigt over markerne og et rigt dyreliv med 
hjorte, fasaner og harer. Vi undersøgte ved den lejlighed den eksisterende kommuneplan 2013 hvor det på kort 2.7.1.A fremgård at 
markerne syd og øst for boligområdet Engen var reserveret til en grøn kile, ligeledes står der i teksten på side 55: 
Haslevs fremtidige byvækstretning, når det gælder boliger, vil fortsat være mod sydvest, som det er angivet i Kommuneplan 2009 - dels 
som en fortsættelse af den påbegyndte udbygning i Troelstrup-området mellem jernbanen og Troelstrupvej, dels ved udbygning syd for 
Teestrupvej vest for banen. 
 
Da vi netop flyttede fra et parcelhus kvarter lagde vi særlig vægt på den smukke udsigt og det fantastiske dyreliv. Ligeledes tiltalte det os 
at der i værdigrundlaget for Engen er netop et grønt miljø med rigt dyreliv og et tæt fællesskab omkring disse værdier. Vi har i forbindelse 
med vores husbyggeri netop investeret mange penge for at få et bæredygtigt hus med solceller og genindvinding af regnvand til brug for 
vask og toiletskyl, og vi lagde netop vægt på at der ikke var planer om at udbygge ydeligere i sydøstlig retning af byen. Vi flyttede ikke fra 
hovedstadsområdet for at komme til at bo i et andet parcelhus kvarter. 
 
En udbygning af området lige op til vores grund vil betyde en kraftig forringelse af vores bolig, dels vil vi miste den herligheds værdi som 
den smukke udsigt, og dyrelivet giver os, dels vil det give et væsentligt værditab for vores bolig, dels vil det give mere støj i form af nabo og 
trafik støj. 
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Ligeledes er vi meget uforstående for at man laver så drastiske ændringer til kommuneplanen uden at informere de grundejere som bliver 
berørt af disse ændringer, jeg forstår at ingen af grundejerene på Engen er blevet underrettet om disse ændringer i kommuneplanen inden 
den er blevet vedtaget, så vi på et tidligere tidspunkt kunne gøre indsigelser mod disse ændringer, ligeledes har vi konstateret at flere 
grundejere på Engen ikke har modtaget den skrivelse sendt til os den 11. Marts 2022. dette ser vi som en klar overtrædelse af planloven 
som foreskriver: 
Planlovens behandling af offentlighedens indflydelse 
For offentlighedens indflydelse i planloven gælder følgende: 

1. Planloven fastsætter nogle mindstekrav om bl.a. høringsfrister, om offentlig bekendtgørelse, og om hvem planforslag og planer skal 
sendes til. 

2. Kommunalbestyrelsen skal ved forslag til revision af kommuneplanen forestå en oplysningsvirksomhed med henblik på at fremkalde 
en offentlig debat om planrevisionens målsætning og nærmere indhold. 

3. Kommunalbestyrelsen skal efter større ændringer af planen udarbejde en oversigt over planens indhold (en indholdsfortegnelse) og 
en sammenskrivning af de gældende bestemmelser, som interesserede borgere, virksomheder, institutioner, foreninger mv. har let 
adgang til at bruge. 
 

For at det reelt skal være muligt for udenforstående at involvere sig i kommunens planlægning, er det vigtigt at have fokus på at gøre 
formidlingen forståelig. 
 
Vi konstaterer at Faxe kommune har lavet disse ændringer til kommuneplanen som vil få stor betydning for samtlige beboere på Engen 
uden at hverken vi eller vores naboer, nuværende såvel som kommende, på forhånd er blevet informeret om disse ændringer inden 
vedtagelsen, selvom dette har stor betydning for os allesammen. Vi ser dette som en alvorlig overtrædelse af planloven som netop 
foreskriver at en kommune skal sikre at borgere får information i en form og på et tidspunkt hvor borgeren reelt har mulighed for at påvirke 
beslutningen. 

Modtaget den: 15. marts 2022 
Indsendt af: Mathilde og Jesper Koch Reinhold , Engen 6 4690 Haslev. 

Vi købte for ca. 2 år siden grunden Engen 6, 4690, og flyttet ind i vores hus februar 2021. 

Vi kommer fra Nykøbing Falster, og ville gerne flytte til Sjælland. Vi læste meget om Haslev og synes det lød, som en meget attraktiv by. 

Vi søgte et område der tilbød natur, dyreliv, udsigt og ro omkring os, og fravalgte derfor Arne Jakobsen Vej. 

Hvorimod Engen havde alt hvad vi ledte efter et lille område der bestod af 18 grunde plus en gård, som lokalplanen og kommuneplanen 
fortalte os. 

Den foreslåede udstykning vil placere os midt i et villaområde, og blive præcis ligeså ensformigt som de andre villaområde og ikke det som 
var lovet at Engen skulle være fra lokalplanen. 
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Citat fra lokalplan (500-81) Boliger på Engen: 

"Området er kendetegnet ved at være et område med frit udsyn mod hhv. øst og syd, hvor skove og bakket agerland præger 

landskabet." 

Ifølge kommuneplan 2013 hvor det på kort 2.7.1.A fremgård at markerne syd og øst for boligområdet Engen var reserveret til en grøn kile, 
ligeledes står der i teksten på side 55: 

“Haslevs fremtidige byvækstretning, når det gælder boliger, vil fortsat være mod sydvest, som det er angivet i Kommuneplan 2009 - dels 
som en fortsættelse af den påbegyndte udbygning i Troelstrup-området mellem jernbanen og Troelstrupvej, dels ved udbygning syd for 
Teestrupvej vest for banen.” 

Vi håber derfor at kommunen stærkt vil genoverveje pladseringen af dette boligområde, både for beboerne på Engen , naturen og 
dyrelivet. 

Modtaget den: 18. marts 2022 
Indsendt af: Ann-Cha og Jens E Bråbyvej 51, 4690 Haslev - Snart Engen 10 

Vi købte for små 2 år siden to grunde på Engen, nr. 10 og nr. 12, hvor vi glæder os til at bygge hus, som sættes i gang efteråret 22. 

Vi søgte til dette område fra midtbyen for at få de åbne fællesarealer/vidder og udsigt udover marker, som er beskrevet i prospektet og i 
lokalplanen. 

Vi har endda planlagt ingen beplantning mod syd for at opnå den perfekte udsigt 

Den foreslåede udstykning vil placere os midt i et villaområde. De åbne vidder og dyreliv som vi købte ind på, vil blive erstattet af 
ligusterhække og carporte så langt øjet rækker. 

Uden udsigten og naturen omkring os, vil vi stå tilbage med et malplaceret hus, hvor vi fra samtlige rum har lagt vægt på udsigt mod syd 
udover marker. Vores nye hus vil helt sikkert får et massivt værditab da stor del af herlighedsværdien vil gå tabt. Jeg er sikker på at vores 
kommende naboer på Engen står i samme situation. Ingen flytter hertil, for at bo i et traditionelt villaområde, tværtimod. 

Citat fra lokalplan (500-81) Boliger på Engen: 

"Området er kendetegnet ved at være et område med frit udsyn mod hhv. øst og syd, hvor skove og bakket agerland præger 
landskabet." 

Både vi og vores (kommende) naboer har aldrig haft reel mulighed for at kunne forudsige så voldsom en ændring af området, som her 
foreslået. 
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Vi beder inderligt udvalget om at genoverveje placeringen af området og derved undgå at trække tæppet væk under borgere, som 
kunne være rettidigt advaret. 

Modtaget den: 21. marts 2022 
Indsendt af: Dan Jakobsen og Angelita Lopez Engen 23, 4690 Haslev 

Tak for dit brev af 11. marts 2022 om ideer til planlægning af et nyt boligområde ved Søndermarksgård. Det blev vi meget overraskede 
over at modtage, og vi har følgende bemærkninger: 

Vi købte i efteråret 2020 grunden Engen 23 og flyttede ind i juni 2021 lige bag ved Sønderskovgård på den lille udstykning med 18 grunde a 
650 m2 og med en ualmindelig fin udsigt over de bølgende marker til blandt andet Dyndgård og Mølleskoven. 

Det helt unikke og gamle herregårdsmiljø med de store søer ude ved Gisselfeld og Bregentved var nogle af årsagerne til, at vi gerne ville 
bo i det virkelig smukke og kuperede område syd for Haslev med naturen lige uden for døren. 

Og som det fremgår af jeres referat af 1. februar 2022: "Projektet ligger i kanten af et af kommunens bevaringsværdige områder". Det kan 
man vist roligt sige... 

Vi har forståelse for, at man fra kommunens side er interesseret i at udvide byen og tiltrække beboere, som man blandt andet gør det ude 
på den gamle proprietærgård, Skovholmslund. 

Men den foreslåede udstykning her syd for byen ligger imidlertid, som i selv nævner, i et usædvanlig naturskønt og kulturhistorisk 
bevaringsværdigt område, hvorfor der efter vores mening ikke bør udbygges yderligere. 

For selve beliggenheden i landzone for Sønderskovgaard, der er flot og frit liggende i landskabet, vil den foreslåede udstykning helt fratage 
ejendommen sin vældig store herlighedsværdi og samtidig tabe betydeligt i værdi. 

Og med beliggenheden af vores hus, Engen 23, "i læ af Sønderskovgård" vil en stor del af herlighedsværdien blive spoleret, hvis der sker 
yderligere udstykning, ligesom vi også må påregne et større værditab på huset. 

Da vi valgte at bosætte os her i sommeren 2020, var der dengang ikke nogen oplysninger i lokalplaner hos kommunen, der angav denne 
særdeles betydningsfulde og drastiske ændring af området som foreslået. Citat fra lokalplan (500-81) Boliger på Engen: 

"Området er kendetegnet ved at være et område med frit udsyn mod hhv. øst og syd, hvor skove og bakket agerland præger 
landskabet." Hvis kommunen vælger, at der skal ske udstykning på det foreslåede areal, vil det slet ikke længere være tilfældet. 

Det er derfor vores ønske, at kommunen på ny foretager en vurdering/overvejelse af, hvorvidt det vil være en hensigtsmæssig løsning at 
lade byen vokse ud mod syd på bekostning af det storslåede og smukke gamle herregårdslandskab.  

Modtaget den: 22. marts 2022 
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Indsendt af: Rosalie Kruse 

Jeg støtter Engen ved at sige nej tak til boligområde mellem Bråbyvej og Ny Ulsevej. 

Vi må til at tænkte på vores dyreliv - en dag har vi intet. 

Modtaget den: 22. marts 2022  
Indsendt af: Lise lotte Mathiasen, Bregnevang 20 4690 Haslev 

Jeg foreslår at man som en del af projektet bygger et seniorfællesskab i lighed med det man har oprettet i Næstved kaldet hermans 

have, og det i Valby kaldet cameliahuset. Jeg oplever at mange seniorer faktisk flytter fra Haslev for at finde et sådant. Et sådant tiltag 

vil kunne frigøre et stort antal enfamilieshuse til kommende nytilflyttede børnefamilier. 

Modtaget den: 22. marts 2022 
Indsendt af: Michella Dahl 

nej tak til boligområde mellem Bråbyvej og Ny Ulsevej 

Modtaget den: 23. marts 2022 
Indsendt af: Erling Elvis Askgaard og Jytte Askgaard, Bråbyvej 60, 4690 Haslev 

Vi er naboer til det konkrete udviklingsområder beliggende på matrikel 25a og ejer matrikel 41a og 41g. Begge matrikler beliggende ud til 
Bråbyvej. Vi ønsker at indgive forslag om at matrikel 41g inddrages som en del af den fremtidige lokalplansproces og at matrikel 41g 
tænkes ind i sammenhæng med det fremtidige boligområde. Den konkrete matrikel 41g støder direkte op til det aktuelle 
udviklingsområde. Ved inddragelse af matrikel 41g, vil man sikre at det fremtidige boligområde vil knytte sig direkte an til Bråbyvej. 

Vi er meget positivt stem overfor et fremtidigt boligudviklingsprojekt, og håber med denne henvendelse, at man vil inddrage matrikel 41g i 
projektet. 

Modtaget den: 25. marts 2022 
Indsendt af: Jacqueline Andersen og Stefan Nielsen 

Først og fremmest er vi begejstrede for at se at der er planer om at udstykke flere grunde i Haslev. 

Vi ønsker at bygge hus men er ikke interesseret i dem på Arne Jacobsens vej – dels fordi vi har tæt familie der allerede har bygget der og 
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dels fordi de resterende grunde ligger for tæt på en industrigård der larmer. Så vi håber derfor at dette måske i fremtiden kunne være 
noget for os.  

Et af de ønsker vi meget gerne vil have bliver hørt er et familie- og børnevenligt område. Én ting der i vores verden virkelig mangler i Haslev, 
er legepladser og grønne områder, hvor man hurtigt kan komme til og koble af i en travl hverdag. 

Stisystemer til institution og skole er også en af de ting vi ville sætte stor pris på. 

Vi er spændt på at følge processen. 

Modtaget den: 28. marts 2022 
Indsendt af: Helena Vivi Dahl og Per Kofod,  Engen 8 4690 Haslev 

Hej vi købte i 2019 grund på Engen 8 i Haslev, da vi faldt for den fantastiske natur og dyreliv, og da vi studerede den eksisterende 
kommuneplan hvor området syd for Engen var udlagt som grøn kile, i henhold til Faxe Kommuneplan 2013 Kort 2.7.1.A og afsnit som også 
beskriver:Haslevs fremtidige byvækst retning, når det gælder boliger, vil fortsat være mod sydvest, som det er angivet i Kommuneplan 
2009. Ligeledes da lokalplanen for Engen indeholder: Området er kendetegnet ved at være et område med frit udsyn mod øst og syd, 
hvor skove og bakket agerland præger landskabet. De tilstødende boligområder ved Bråbyvej består altovervejende af nyere 
enfamiliehuse i samspil med ældre boliger og landejendomme. Ud Fra disse forudsætninger fik vi tegnet et hus men store vinduer mod syd, 
så vi kan nyde den fantastiske udsigt. 

Vi erfarer så nu at Faxe Kommunes plan og kulturudvalg uden at orienterer grundejere på Engen, har vedtaget en ny Kommuneplan, med 
bebyggelser rundt om Engen hvor der tilsyneladende er planlagt rækkehuse i op til 3 plan nærmest lige uden for vores baghave. 

Dette er vi meget kede af, og ønsker for alt i verden at slippe for massivt nabo indkig, og dels slippe for store træer som vil skygge for solen 
ind i vores haver. 

Da vi tilsyneladende ikke kan slippe for byggeriet rundt om Engen, vil vi foreslå at lokalplanen for det nye område indeholder følgende: 

 Der tilplantes et bælte på 10 meter med lav bevoksning langs Engen skel mod den ny udstykning, som vi ser ved Hanegal i Haslev 

 Der må ikke bygges tættere en 15 meter fra skel til Engen, så Engen opnår den nødvendige luft til nabo, og så Engen kan 
bibeholde en del af deres særegenskaber med store friarealer omkring deres huse 

 Der må max bygges i 1 plan max 4 meter højt inden for 30 meter fra Engen 

Modtaget den: 29. marts 2022 
Indsendt af: Mikkel Heegaard, Engen 19, 4690 Haslev 
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Kære Faxe Kommune,  

På vegne af "Boligområdet Engen" fremsendes følgende skriv som er et fælles udtryk for vores frustrationer, ønsker og ideer til det 
kommende boligområde mellem Bråbyvej og Ny Ulsevej.  

Som flere af nuværende, som kommende beboer på Engen, allerede har givet udtryk for i løbet af jeres orienteringsperiode, har samtlige 
grund- og husejere købt sig ind på visionerne i Kommuneplanen 2013, hvor det tydeligt fremgår at markerne syd og øst for boligområdet 
Engen er reserveret til en grøn kile, såvel som det af kommuneplanen fremgår, at byvækstretningen, når det gælder boliger forsat vil være 
mod sydvest.  

Vi på Engen har købt os ind på et unikt boligområde, der ikke er at finde ret mange steder. Her er et unikt herregårdsmiljø, et kuperet 
landskab, uovertruffen natur, udsigt og ro.  

Dette unikke område har I, Faxe Kommune, allerede velbeskrevet i den gældende lokalplan for området. Heraf fremgår det b.la.; 
"Området er kendetegnet ved at være et område med frit udsyn mod hhv. øst og syd, hvor skove og bakket agerland præger 
landskabet."  

Ved udvikling af perspektivarealet på ca. 37 ha, bliver det unægtelig et helt andet område, end det unikke miljø vi som beboere på Engen 
har købt os ind på - Derfor vil vi i fællesskab foreligger nedenstående forslag og ønsker til det kommende boligområde/etape 1. Ved 
implementering nedenstående fokuspunkter vil det forsat være med til at værne om vores lille, men unikke udstykning. 

Forsalg og ønsker til det kommende boligområde: 

• Der etableres et mindre friareal hele vejen langs skel til Boligområdet Engen på min. 2,5 m. 

I forlængelse af friarealet etableres der et grønt bælte i 2-3 rækker. Det forslås at der plantes solitære træer og buske, således at 
beplantningen derved ikke skaber gener med store skyggearealer, i det de allerede etablerede huse på Engen, er indrette og placeres 
med stor vægt på udsigt, sol mv. 

Der ses gode eksempler på denne type beplantning ved eks. Hanegal. 

• Det nye boligområde opføres i boliggrupper, landskabet mellem boliggrupperne udlægges med grønne fællesarealer, evt. 
med karakter som blomster- og engområde. 

Det bør tilstræbes at der holdes et friareal/fællesareal på minimum 50%, tilsvarende som på boligområdet Engen. 

• Bebyggelse kan ikke ske tættere på boligområdet Engen end 25 meter. 

• Bebyggelse i "første" række, der omkranser Boligområdet Engen, skal etableres i et plan, med en maksimal højde på 4 meter. 

• Der kan ikke etableres altaner og tilsvarende med direkte kig til boligområdet Engen. I det der bør tilstræbes at beboer på 
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engen, kan færdes ugenert. 

• Ny bebyggelse kan opføres i maksimalt 1½ plan. 

 

Ved implementering af ovennævnte forslag, giver det mulighed for at differencer de enkelte boligområder. Boligområdet på Engen 
bibeholder sit unikke udtryk, med søen og naturen som fokuspunkter - der skabes et mindre og intimt boligområde på Engen, omkranset af 
ny af beplantning og bebyggelse.  

Ved udarbejdelse af ny lokalplan opfordres det til, at man lægger vægt på/tager udgangspunkt i Lokalplan 500-92, til glæde og gavn for 
vores natur, landskab mv. 

Slutligt vil vi med nærværende skriv bede Plan og Kulturudvalget om at vende retur med en dato, for et mindre dialogmøde, således at 
beslutningstager, gives mulighed for at opleve det unikke boligområde på Engen, som i tilfælde af, at ovennævnte punkter ikke 
implementeres, vil miste dets charme, unikke og særlige udstråling.  

På vegne af Boligområdet Engen. 

 

Modtaget den: 29. marts 2022 
Indsendt af: Heine og Lonnie, Engen 21 4690 Haslev 

Vi købte grunden Engen 21 sommer 2020. 
Vi er voldsomt rystede over at læse om denne udvidelse af byen, da vi håndplukkede vores grund udfra et ønske om at være relativt nær 
byen samtidig med at være omgivet af åben natur og ro. Vi er ligeledes rystede over, at vi ikke forud for denne beslutning er blevet hørt, 
idet udvidelsen er en voldsom indgriben i vores privatliv. 
Vi har tidligere ejet hus et andet sted i Haslev, hvor vi i 2017 modtog meddelelse vedr. planforslag for Haslev midtby – dvs. en høring, 
således man havde reel mulighed for at komme med indsigelse. Et planforslag der på ingen måde var lige så indgribende som dette. Vi 
undrer os derfor markant over, hvorfor vi ikke forud for kommunens beslutning er blevet hørt til så voldsom en ændring, som dette 
må siges at være. Er dette overhovedet lovligt. 
Vi er en rolig familie, der har behov for privatliv og ro omkring os, idet vi begge har krævende jobs – og med en så stor udvidelse af 
boligområdet så tæt omkring forudser vi en kraftig påvirkning af stressniveau uden mulighed for den ro, som vi så konkret har valgt; eller 
troede vi havde valgt ved at vælge et boligområde med kun 18 byggegrunde og med god luft imellem de 3 klynger. 
Vores hus er specifikt tegnet ud fra den konkrete beliggenhed og ikke mindst udsigt. Store panoramavinduer med udsigt til mark og skov så 
langt øjet rækker – mod at vi i stedet vil komme til at kigge ind i et kæmpe boligområde. Vi er grædefærdige! 
Derudover må der påregnes voldsomme støjgener for det omfattende byggeri; måske flere år ud i fremtiden. Ikke kun i etape 1 men også i 
kommende etaper. 
Vi står nu med en indflytningsdato om 3 måneder uden at have den glæde i udsigt, da hele præmissen for området, som var tydeligt 
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beskrevet i lokalplanen, desværre ikke indfries. Vi bygger dermed et hjem til vores børn, som vi ser os nødsaget til at sælge igen, da det ikke 
lever op til ønsket om at bo i et lille roligt miljø. Desværre er der højrisiko for, at vi bliver stavnsbundet til boligen, da vi ikke kan 
forvente at sælge til samme pris, som vi har forventet, da området nu blot bliver et af mange andre lignende boligområder, som vi bevidst 
fravalgte i sin tid. Således skal vi påregne et voldsomt værditab, som vi som minimum ønsker kompenseret. Men allerhelst appellerer vi til, at 
man retænker den massive boligudvidelse og tager hensyn til de eksisterende borgere, frem for at tænker i kroner og 
ører, da vi naturligvis kan regne ud, at boligudvidelsen vil højne kommunens økonomi – desværre på bekostning af Engens beboeres trivsel. 
Såfremt kommunen ikke ønsker at være lydhøre over for vores appel om at opgive/flytte projektet, beder vi som minimum om følgende: 

 At der laves et minimum 50 meters grønt bælte mellem Engen og det nye boligområde  
 At der udelukkende bygges i 1 plan, så vi ikke skal føle os udstillet/overvåget 
 At der ikke plantes høje træer foran Engen, som også skærmer vores udsigt/vil kaste megen skygge – vi har bevidst valgt at fælde 

de træer, der tidligere stod der 
 At der ikke tillades gennemgang via sti mellem grund 21 og 23 (vi er tidligere af sælger blevet mundtligt informeret om, at grund 23 

og 21 kunne dele stistykket mellem os), da det vil være voldsomt indgribende i privatlivets fred og risikere at blive en banegård af 
mennesker 

 At der ikke etableres fællesområder, herunder boldbaner og legepladser tættere end min. 50 meters afstand fra Engen, da der må 
påregnes en del larm fra disse områder 

 At kommunen tager stilling til en kompensation for påregnet værditab af vores hus. Her vil vi gerne indgå i et samarbejde med en 
uvildig ejendomsmægler, der kan beregne værditabet 
 

Konkluderende er vi klar over, at dette er ”Davids kamp mod Goliat”, og vi frygter således ikke at blive hørt og ikke taget alvorligt. Vi 
appellerer dog til, at man sætter sig i vores sted – at det vi troede vi købte fuldstændig er blevet revet væk fra os. 

Modtaget den: 29. marts 2022 
Indsendt af: Lisette Jensen, Sydskrænten 16, 4690 Haslev 

Jeg har forståelse for, at Haslev skal udvikle sig, men for os der er tilflyttet kommunen tidligere, er Jeres markering på Kort 1 direkte i modstrid 
med det I kommunikerede til os, da vi skulle bygge på vores grund. Vi bor på Sydskrænten 16 og i forbindelse med vores byggeri, var der 
meget strenge regler fra kommunen pga. en fredningslinje og fordi vi boede ud til markerne (landzone). 
I ville under ingen omstændigheder give dispensation til at bygge udenfor fredningslinjen og evt. efterfølgende behandling skulle foregå 
via 
Naturklagenævnet (den frie udsigt skulle fastholdes). Nogle år efter vi havde bygget ophævede I fredningslinjen i området ved Haslev 
Privatskole, da I så kunne bygge helt ned til omfartsvejen. Tænker at ophævelsen var en fordel for kommunen, hvilket så vidt også kan 
være godt, men bare uheldigt, når man er så stålfast overfor borgerens forespørgsel. 
Nu skal landbrugsjord så også inddrages, så I igen kan sælge jord til bebyggelse. Vi ved at tingene kan ændre sig, men I forsikrede os om, 
at 
landbrugsområdet ikke ville blive en del af byzonen, hvilket var en vigtigt parameter, da vi købte vores grund pga. udsigten. 
Tager idefasen hensyn til det dyreliv der er på markerne? 
Mit ideinput er, at det er en dårlig ide. 


