
Kommuneplantillæg nr. 2 Udvidelse af landsbyafgrænsning i Førslev
Forslag - fremlagt  i offentlig høring i perioden 04.05 til 03.07.2022

Indsæt Illustration eller luftfoto af området for kommuneplantillæget. 

OBS det er væsentligt, at er IKKE er tale om lokalplanafgrænsningen!



2

Offentlig høring i perioden  04.05 til 03.07 2022Kommuneplantillæg nr. 2 

Lov om pLanLægning
Lov om planlægning (LBK nr. 1157 af 1. 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. Landzone kan fortrinsvist anvendes til jordbrug, fiskeri og skovbrug. 
Overførsel af areal fra landzone 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. 

I nogle tilfælde skal offentligheden inddrages, før der udarbejdes forslag til kom-
muneplantillæg. I disse tilfælde indkaldes idéer og kommentarer til planlægningen i 
mindst 2 uger.  Et planforslag skal fremlægges i offentlig høring, inden det kan vedta-
ges endeligt. I denne periode kan enhver indsende kommentarer eller indsigelser til 
indholdet af planforslaget.  

Vedtagne kommuneplaner og kommuneplantillæg indberettes til plandata.dk

offentLighedsperiode
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 er offentliggjort den 4. maj 2022.
Planen er i høring i perioden fra den 04.05.2022 til den 03.07.2022.

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

Eller pr. brev til:

Faxe Kommune
Center for Plan & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev



Offentlig høring i perioden  04.05 til 03.07 2022

3

Kommuneplantillæg nr. 2

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  

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurde-
ring af forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplanforslag nr. 700-80, jf. lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). (LBK nr. 
1976 af 27.10.2021med senere ændringer). Den nærmere begrundelse fremgår af 
planforslagene.

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf.  lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 48.    
Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte retlige spørgsmål.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenæv-
net senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes 
klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen. Du skal klage via Klageporta-
len, ved at logge ind med dit NEM-ID på kpo.naevneneshus.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Faxe Kommune i Klageportalen. Når 
du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som orga-
nisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret 
med betalingskort i Klageportalen.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Faxe Kommune. Hvis kommu-
nen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klagepor-
talen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den udenom Klageportalen, med-
mindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at 
blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til 
Faxe Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som 
træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget 
på https://naevneneshus.dk/.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgs-
mål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være 
anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.
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KommunepLantiLLæg nr. 2
Baggrund og formål

Kommuneplantillæg nr. 2 er udarbejdet på baggrund af et ønske om, at  
udvide landsbyafgrænsningen i Førslev, således at afgrænsningen omfatter 
området omkring Førslev Mølle, der ligger i udkanten af landsbyen. Det er 
ønsket at etablere et bofællesskab på ejendommen, men mulighed for bygge-
ri af små individuelle boliger og et stort fælles friareal med fællesfaciliteter. 

Førslev landsby er opstået som en samling af gårde og små huse, hvor der 
igennem årene blandt andet har været mejeri, smed, bryggeri, mølle og en 
række andre funktioner. Bebyggelsen har ligget lidt spredt med Førslev     
kirke, skole og købmandsbytik nord for den øvrige del af landsbyen og 
Førslev Mølle syd for landsbyen. 

Fra ca. 1980 og frem til i dag, har der været en gradvis udstykning af boliger, 
som betyder at landsbyen nu opleves som en samlet landsby. Der ligger en 
række gårde i kanten af landsbyen, som ikke er omfattet af landsbyafgræns-
ningen. Det samme er tilfældet for Førslev Mølle, som dog opleves som 
værende en del af landsbyens øvrige bebyggelse. 

Med kommuneplantillæg nr. 2 udvides landsbyafgrænsningen omkring 
Førslev, således at Førslev Mølle inddrages i landsbyafgrænsningen. Det 
betyder at det med lokalplanlægning vil være muligt at bygge nye boliger i 
området omkring Førslev Mølle.

I Kommuneplan 2021-2033 er Førslev landsby udpeget til at være en lands-
by, hvor der i den kommende planperiode skal arbejdes med en strategisk 
planlægning for landsbyen, fx i form af en udviklingsstrategi. I en udviklings-
strategi skal der blandt andet tages stilling til, hvordan Førslev fremadrettet 
skal udvikle sig, og om der skal udlægges yderligere arealer til boliger. 

Borgerinddragelse

Der har forud for planlægningen været indkaldt idéer og forslag til planlæg-
ningen i peroden 16.12.2020 til 13.01.2021 jf. planlovens § 23c. Der kom 
ingen bemærkninger i idéfasen. I forbindelse med udarbejdelse af Kommu-
neplan 2021-2033 og høringen af kommuneplanen i perioden 12.05.2021 
til 01.08.20221, kom der ingen idéer, forslag eller ønsker til ændringer i 
Førslev.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og forslag til lokalplan 700-80 sendes i 
8 ugers offentlig høring. Der bliver afholdt borgermøde i høringsperioden.

forhoLd tiL anden pLanLægning
statslig og regional planlægning

grundvandsinteresser

Planområdet ligger indenfor område med særlige drikkevandsinteresser 
(OSD), og den nordlige del af Førslev landsby ligger indenfor nitratfølsomt 
indvindingsopland (NFI) jf. Bekendtgørelse nr. 2071 af 11. november 2021 
om udpegning af drikkevandsressourcer. Der er ikke beskyttelsesnære bo-
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ringsområder (BNBO) indenfor planområdet eller i umiddelbar nærhed.

Som udgangspunkt må der ikke etableres virksomhedstyper eller anlæg, 
der kan medføre en væsentlig fare for forurening af grundvandet indenfor 
områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande. Boliger 
vurderes generelt ikke at udgøre en væsentlig fare for forurening af grund-
vandet.

Der er i november 2020 udarbejdet en grundvandsredegørelse for Faxe 
Kommune. Af den fremgår det, at der er en grundvandsdannelse på 0-100 
mm/år indenfor planområdet. Redegørelsen viser desuden, at der i den del 
som landsbyafgrænsningen udvides med, er et beskyttende lerlag på mellem 
20 og 30 meter. Det vurderes derfor at en udvidelse af landsbyafgrænsnin-
gen og de deraf følgende muligheder for etablering af boliger, ikke udgør en 
risiko for grundvandet og ikke vil true eksisterende boringer.

naturBeskyttelse og Bilag iv arter

Der er ingen beskyttede naturtyper eller kendskab til bilag IV arter indenfor 
området, som omfattes af planforslagets udvidelse af landsbyafgrænsningen.
Der ligger en række små søer på markerne omkring Førslev, som er udpeget 
som beskyttet naturtype, og vandløbene Gasemose Bæk vest for Førslev og 
Orned Bæk syd for Førslev er udpeget som beskyttede vandløb.

Der er ingen internationale beskyttelsesområder i umiddelbar nærhed af 
planområdet. Det nærmeste Natura 2000 område er:

 • Habitatområde nr. 163, som omfatter Suså, Tystrup-Bavelse Sø,  
   Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose. 

Den del af habitatområde 163 der ligger nærmest planområdet, er en gren af 
Susåsystemet som ligger 1,5 km sydvest for planområdet. Orned Bæk syd for 
Førslev har tilløb til Susåen. Der er åbent land med landbrugsdrift i området 
mellem Førslev og Susåsystemet. Der planlægges ikke for afledning af vand 
fra planområdet til Orned Bæk, eller for andre aktiviteter der kan forurene 
vandløb med tilløb til habitatområdet.
Der er ikke registreret fredede arter indenfor eller i umiddelbar nærhed af 
planområdet. De nærmeste registreringer af fredede arter er i og omkring 
Suså sydvest for Førslev. Det vurderes at en udvidelse af landsbyafgræns-
ningen med mulighed for etablering af nye boliger, ikke vil have væsentlig 
indflydelse på Natura 2000 området eller på fredede arter i tilknytning til 
Natura 2000 området. 

  

Habitatområde nr. 163 sydvest for Førslev Beskyttede naturtyper
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planstrategi 2020 for faxe kommune

Byrådets vision for kommunens udvikling er i Planstrategi 2020 omsat til 
hvordan visionen kan understøttes af kommuneplan 2021-2033. Det er 
byrådets vision, at der i 2030 er 40.000 indbyggere i kommunen og man vil 
derfor gerne understøtte tilflytning og byudvikling. 

Ved byudvikling er det vigtigt at fastholde bysamfundenes særkende, men 
samtidig styrke byudviklingen der, hvor der er let adgang til infrastruktur 
og kollektiv transport. Det betyder, at byudviklingen først og fremmest vil 
foregå i og omkring de større bysamfund, der har lettest adgang til motorvej 
og jernbane. 

Førslev er ikke udpeget som et bysamfund hvor der er fokus på byvækst, 
men har en størrelse og en række kvaliteter, som kan tiltrække tilflyttere.  
Landsbyen har en størrelse, hvor det er et krav i planloven, at der laves en 
strategisk planlægning for landsbyen i de kommende år. Det kan fx. udmøn-
tes i en udviklingsstrategi for landsbyen. Da det samtidig er byrådets vision 
at udvikle attraktive boligområder, der giver mulighed for en bredere vifte 
af forskellige boformer, og gerne ud fra et bæredygtighedsperspektiv, er det 
oplagt at se på hvordan Førslev kan udvikles i de kommende år.

kommuneplan 2021-2033 for faxe kommune

Arealet der inddrages i landsbyafgrænsningen ligger indenfor kommunepla-
nens udpegning af særligt værdifuldt landbrugsområde, og indenfor udpeg-
ning hvor skovrejsning er uønsket, samt indenfor udpegning af områder med 
kulturhistorisk bevaringsværdi i form af kirkeomgivelser. Se kort til højre.

Særligt værdifuldt landbrugsområde
Den del af planområdet, som udgør udvidelsen af landsbyafgrænsningen, er 
omfattet af kommuneplanens udpegning af særligt værdifulde landbrugsom-
råder. Størstedelen af kommunens landbrugsarealer og ejendomme i åbent 
land indgår i denne udpegning, der blandt andet er baseret på jordbunds-
typer, der egner sig til dyrkning. Arealet der med dette kommuneplantillæg 
inddrages i landsbyafgrænsningen, bliver i dag ikke dyrket som landbrug, 
men anvendes som enten vej eller have. 

Det vurderes at udvidelse af landsbyafgrænsingen er i overensstemmelse 
med kommuneplanen retningslinjer for særligt værdifulde landbrugsområ-
der, og udpegningen fjernes for dette areal ved endelig vedtagelse af komm-
nuneplantillæg nr. 2.

Skovrejsning
Den del af planområdet, som udgør udvidelsen af landsbyafgrænsningen, er 
omfattet af kommuneplanens udpegning hvor skovrejsning ikke er ønsket. 
Det vurderes at en udvidelse af landsbyafgrænsningen med mulighed for 
etablering af nye boliger, er i overensstemmelse med kommuneplanens 
udpegning. 

Kulturhistorisk bevaringsværdi - Kirkeomgivelser
Den del af planområdet, som udgør udvidelsen af landsbyafgrænsningen, er 
omfattet af kommuneplanens udpegning af kirkeomgivelser. Førslev kirke 
ligger nord for Førslev og er ikke markant synlig i den sydlige del af lands-
byen, men i kraft af at området er udpeget, skal det vurderes om nye tiltag i Dato:  08-12-2021 Mål:  1:7000 Initialer:  sobje

Særligt værdifuldt landbrugsområde

Skovrejsning uønsket

Kirkeomgivelser

Rammeomåde Å-BE6
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dette område vil forringe oplevelsen af kirken i landskabet. 

Det vurderes at en udvidelse af landsbyafgrænsningen mod syd, med mu-
lighed for etablering af boliger, ikke vil forringe oplevelsen af Førslev kirke i 
landskabet og derfor er i overensstemmelse med kommuneplanens udpeg-
ning.

Landsbyafgrænsning / Rammer for lokalplanlægning
I kommuneplan 2021-2033 for Faxe Kommune er Førslev landsby beliggen-
de i rammeområde Å-BE6, som samtidig udgør landsbyafgrænsningen. 
Med dette kommuneplantillæg udvides landsbyafgrænsningen og dermed 
også rammeområde Å-BE6, som har samme geografiske udstrækning. Der 
sker ingen ændringer i rammens bestemmelser for området i øvrigt. Se kort 
side 8.

Spildevandsplan 2022-2026 for Faxe Kommune
Førslev landsby er spildevandskloakeret og eksisterende boliger indenfor 
planens afgrænsning er spildevandskloakeret. Nye boliger skal spildevands-
kloakeres og kan tilsluttes Faxe Forsynings kloaknet med en administrativ 
udvidelse af kloakoplandet. Regnvand skal håndteres lokalt. 

miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM), har til formål at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til 
integration af miljøhensyn under udarbejdelse af planer og programmer og 
ved tilladelse til projekter med henblik på at fremme en bæredygtig udvik-
ling, ved at der gennemføres en miljøvurdering af planer, programmer og 
projekter, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

I henhold til denne lov, er der i forbindelse med udarbejdelse af kommune-
plantillæg nr. 2, og lokalplanforslag 700-80 foretaget en screening af planer-
nes indvirkning på miljøet. 

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projek-
ter § 8, stk 1, nr. 1 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebrin-
ges planer, der giver mulighed for projekter der er omfattet af lovens bilag 1 
eller 2. Efter § 8, stk. 2 skal planer, der fastlægger anvendelsen af et mindre 
område på lokalt plan eller alene medfører mindre ændringer i forhold til en 
gældende planlægning for området dog kun miljøvurderes, hvis de må anta-
ges at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Planforslagene vurderes på baggrund af screeningen ikke, at kunne få væ-
sentlig indvirkning på miljøet ved realisering af planerne og vurderes derfor 
ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

 • Området er et mindre område på lokalt plan, som alene medfører  
 små ændringer i lokalområdet form af et lille antal boliger i tilknyt- 
 ning til eksisterende bebyggelse i Førslev landsby.

 • Området ikke indeholder fredede naturtyper eller bilag IV-arter, og  
 ikke ligger i umiddelbar nærhed til Natura 2000-områder, eller giver  
 mulighed for aktiviteter der kan påvirke disse områder negativt.

Særligt værdifuldt landbrugsområde

Skovrejsning uønsket

Kirkeomgivelser

Rammeomåde Å-BE6
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 • Området ligger ikke indenfor nitratfølsomme indvindingsområder  
 (NFI) eller boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

 • Der stilles krav om håndtering af spildevand og overfladevand.

 • Nye boliger tilpasses størrelsesmæssigt og farvemæssigt til de om- 
 kringliggende bygninger og landskab, så Førslev Mølle fortsat er   
 områdets karakteristiske bygning

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering er offentliggjort sammen 
med planforslagene.

fremtidige retningslinjer og rammer

Landsbyafgrænsning
Å-BE6 har samme geografiske udstrækning som landsbyafgrænsningen 
omkring Førslev landsby. Det er alene landsbyafgrænsningen / afgrænsnin-
gen af Å-BE6, som ændres med dette kommuneplantillæg, som vist på kortet 
nedenfor. Udvidelsen af landsbyafgrænsningen er vist med skravering og ses 
i den sydlige del af Førslev.
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Dato:  08-12-2021 Mål:  1:7000 Initialer:  sobje

SPECIFIKKE RAMMER FOR DET ÅBNE LAND 226

Navn Bråby Stationsby
Anvendelse Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse Åben-lav bebyggelse og landsbyområde

Max. bebyggelses% 30 for den enkelte ejendom 

Max. bygningshøjde 8,5

Max. antal etager 1,5

Miljøforhold

Opholds/Friarealer

Notat Der er mulighed for huludfyldning inden for 
landsbyens eksisterende afgrænsning. Lands-
byen indeholder meget blandet arkitektur 
og byen kan derfor rumme en anderledes 
og blandet byggestil. Matrikler tilhørende 
Banedanmark kan alene anvendes til jernba-
neformål.

Fremtidig zone Landzone

Å-BE4

Navn Alslev
Anvendelse Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse Åben-lav bebyggelse og landsbyområde

Max. bebyggelses% 30 for den enkelte ejendom

Max. bygningshøjde 8,5

Max. antal etager 1,5

Miljøforhold

Opholds/Friarealer

Notat Der er mulighed for huludfyldning i landsby-
ens midte. Byggeskikken i landsbyen er mest 
udpræget hér i form af hvidkalkede længe-
huse med matte tagflader, hvorfor nye huse 
bør opføres som 1½ plan længehus, som er 
den traditionelle byggeskik på landet.

Fremtidig zone Landzone

Å-BE5

Navn Førslev
Anvendelse Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse Boligområde og landsbyområde

Max. bebyggelses% 30 for den enkelte ejendom 

Max. bygningshøjde 8,5

Max. antal etager 1,5

Miljøforhold

Opholds/Friarealer

Notat

Fremtidig zone Landzone

Å-BE6

Retningslinjer og rammer
Eksisterende rammebestemmelser og retningslinjer for Å-BE6 Førslev lands-
by, kan ses i skemaet nedenfor. Der sker ingen ændringer i rammebestem-
melserne eller retningslinjer for Å-BE6.

Det er udelukkende afgrænsningen af rammeområde Å-BE6 der ændres med 
kommuneplantillæg nr. 2. På kortene nedenfor ses til venstre det eksisteren-
de rammeområde og til højre ses udvidelsen af rammeområdet ved vedtagel-
se af kommuneplantillæg nr. 2.
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retsvirkninger

Forslaget til kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkning overfor de 
ejendomme, som er omfattet af tillægget. Først når tillægget er vedtaget og 
dermed en del af kommuneplanen, indtræder følgende retsvirkninger:

 • Indenfor byzoner kan byrådet modsætte sig udstykninger og   
 bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølge-  
 bestemmelser.
 • Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er   
 omfattet ef en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der   
 er tilvejebragt før kommuneplanen.
 • Indenfor byzoner og sommerhusområder kan byrådet modsætte sig  
 opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller  
 ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med  
 bestemmelserne i kommuneplanens rammedel.
 • Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i   
 kommuneplanen er udlagt til offentligt formål eller når området er  
 omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.
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Vedtagelsespåtegning
Således vedtaget af Faxe Byråd forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 
til offentlig høring.

Faxe Byråd d. 28.04.2022

Ole Vive    Thomas Knudsen

Borgmester    Direktør
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