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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

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 tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021 og lokalplanforslag nr. 1000-60, 
jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 
(LBK  nr. 973 af 25.06.2020 med 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 Klageportalen, ved at logge ind med dit NEM-ID på kpo.naevne-
neshus.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 ti 
Faxe Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, dom 
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. 7
Baggrund og formål

Faxe Byråd har på budget 2022 afsat midler til at udvide daginstitution 
Møllen i Kongsted med 400-500 m². Daginstitutionens arealer ligger i dag i 
rammeområde R-B8, som er udlag til boligformål. Den påtænkte udvidelse 
skal ske i et område, der er udlagt til rekreative formål i lokalplan 1000-25 og 
som ligger i landzone.
Alt ialt har det vist sig at være hensigtsmæssigt, at justere indholdet og af-
grænsningen af de eksisterende rammeområder samt udlægge et nyt ramme-
område, hvorfor der er udarbejdet dette tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021.
Kommuneplantillæg nr. 7 justere kommuneplanrammerne som følger:
• Udvider rammeområde R-O1 for ”Møllevangsskolen” så det omfatter 

Daginstitution Møllens arealer. Rammeområde R-B8 reduceres tilsva-
rende.

• Udlægger et nyt rammeområde R-R4 for ”Marken – Kongsted Fritids-
center” til rekreative formål.

forhold til anden planlægning

Statslig og regional planlægning

Grundvandsinteresser
Området ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Områ-
det er ikke omfattet af et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) og ligger 
ikke inden for nitratfølsomme indvindingsoplande (NFI).
Af ”Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder 
med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vand-
forsyninger uden for disse” (nr. 1697 af 21/12/2016) fremgår det, at kommu-
nen skal friholde OSD og BNBO for virksomhedstyper og anlæg, der medfø-
rer en væsentlig fare for forurening af grundvandet.
Af bekendtgørelsen fremgår det endvidere, at forbuddet ikke gælder arealer, 
der allerede er udlagt i kommuneplanen for disse virksomhedstyper og an-
læg. Det vurderes, at den planlagte udvidelse af daginstitutionen ikke vil true 
grundvandsressourcen fordi:
• Størstedelen af området er allerede udlagt til daginstitution i lokalplan 

1000-22.
• Området skal separatkloakeres og spildevand ledes til Rønnede rens-

offentLighedsperiode
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 er offentliggjort den xx.xx.2022.
Planen er i 4. ugers høring i perioden fra den xx.xx til den xx.xx.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
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Rød prik = Lokalplanområdet
Lilla markering = Fuglebeskyttelses-
område
Grønne prikker = Habitatområde
Blå skravering = Ramsar område

ningsanlæg.
• Udvidelse af en eksisterende daginstitution udgør ikke en væsentlig fare 

for forurening af grundvandet.
• Området ikke ligger indenfor BNBO.

Internationale beskyttelsesområder
Nærmeste Natura 2000 områder ligger ca. 4,6 km mod nordvest, og er habi-
tatområdet ”Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen”. Omkring  
5,2 km mod nord finder man habitatområdet og fuglebeskyttelsesområdet 
”Sø Torup Sø og Ulse Sø”.
Det vurderes, at planlægning for en daginstitution ikke vil påvirke de nævnte 
Natura 2000 områder.

Bilag IV-arter
Der er ikke registreret bilag 4 arter (i EF habitatdirektivet) indenfor eller i 
nærheden af planområdet. Det er kommunens vurdering, at området ikke er 
et egnet levested for truede arter, ligesom det vurdes, at der ikke kan ske en 
påvirkning af beskyttede arter direkte eller indirekte.

Kommuneplan 2021-2033 for Faxe Kommune
Kommuneplantillæg nr. 7
Daginstitution ”Møllen” ligger inden for kommuneplanens rammeområde 
R-B8 ”Østparken/Mølleparken” som er udlagt til boligformål.
Arealet sydøst for ”Møllen” er omfattet af lokalplan 1000-25 for ”Marken” - 
Kongsted Fritidscenter fra 1995. I forbindelse med planarbejdet er det kom-
met frem, at der aldrig er udlagt en kommuneplanramme for dette areal.
Alt ialt har det vist sig at være hensigtsmæssigt, at justere indholdet og af-
grænsningen af de eksisterende rammeområder samt udlægge et nyt ramme-
område, hvorfor der er udarbejdet et tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021.
Tillæg nr. 7 justerer kommuneplanrammerne som følger (se side 6 og 7):
• Udvider rammeområde R-O1 for ”Møllevangsskolen”, så det omfatter Dag-
institution Møllens arealer. Rammeområde R-B8 reduceres tilsvarende.
• Udlægger et nyt rammeområde R-R4 for ”Marken – Kongsted Fritidscen-
ter” til rekreative formål.
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Kommuneplan 2021 - gældende rammer og Bestemmelser

Nr Navn Anvendelse: Specifik 
anvendelse 

Max. bebyggel-
ses%  

Max. 
bygningshøj
de: 

Max. antal 
etager: 

Bemærkninger: Nuværende 
zoneforhold: 

Fremtidige 
zoneforhold: 

R-O1   
Møllevangs- 
skolen 

Område til 
offentlige formål 

Uddannelses- 
og sociale 
institutioner; 
idrætsanlæg 
og -haller 

35 for den 
enkelte 
ejendom 

8,5 2 

Området skal være omkranset af høje 
levende hegn af hensyn til 
nabobebyggelserne. Fremtidig 
udvikling: Området omkring 
Møllevangsskolen og Rønnedehallen 
bør forstærkes –udvikles. 

Landzone 
Byzone og 
landzone 

R-B7 Møllevej Boligområde 

Åben-lav og 
tæt-lav 
bebyggelse, 
dobbelthuse 

35 for den 
enkelte 
ejendom,  
og 40 for dele 
af den gamle 
boldbane. 

 1,5 

Kongsted midtby er udpeget som 
kulturmiljø, hvor der gælder særlige 
regler for bl.a. arkitektur – se generelle 
rammer. Enkelte tæt lav bebyggelses-
enheder (fx rækkehuse) kan tillades, 
hvis områdets åben-lav karakter 
fastholdes. Eksisterende boldbaner syd 
for Jyderupvej kan på en mindre del 
udbygges med en bebyggelsesprocent 
på 40, når ca. 20 % af banerne friholdes 
for bebyggelse og anvendes som en 
fælles byfælled for hele bydelen. 

Byzone Byzone 

R-B8 
Østparken/ 
Mølleparken 

Boligområde 
Tæt-lav 
bebyggelse, 
dobbelthuse 

35 for den 
enkelte 
ejendom 

 

1,5 etage syd for 
Jyderupvej og 1 
etage nord for 
Jyderupvej 

Kongsted midtby er udpeget som 
kulturmiljø, hvor der gælder særlige 
regler for bl.a. arkitektur – se generelle 
rammer. Mindst 15 % af rammeområ-
dets areal skal anvendes til større, 
samlede friarealer, fælles for området. 
Større samlede friarealer skal være 
offentligt tilgængelige. 

Byzone Byzone 

 

loKalplan 1000-25

r-B7

r-o1

r-B7
r-B8

r-C2
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Nr Navn Anvendelse: Specifik 
anvendelse 

Max. bebyggel-
ses%  

Max. 
bygningshøj
de: 

Max. antal 
etager: 

Bemærkninger: Nuværende 
zoneforhold: 

Fremtidige 
zoneforhold: 

R-O1   
Møllevangs- 
skolen 

Område til 
offentlige formål 

Uddannelses- 
og sociale 
institutioner; 
idrætsanlæg 
og -haller 

35 for den 
enkelte 
ejendom 

8,5 2 

Området omkring Møllevangsskolen skal 
være omkranset af høje levende hegn 
af hensyn til nabobebyggelserne. 
Fremtidig udvikling: Området omkring 
Møllevangsskolen og Rønnedehallen 
bør forstærkes –udvikles. 

Landzone 
Byzone og 
landzone 

R-R4   
”Marken” –
Kongsted 
Fritidscenter  

Rekreativt 
område 

Rekreativt grønt 
område til 
fritidsformål som 
naturlegeplads, 
bålhytter, 
boldbane, o.l. 

    1  Landzone Landzone 

R-B7 Møllevej Boligområde 

Åben-lav og 
tæt-lav 
bebyggelse, 
dobbelthuse 

35 for den 
enkelte 
ejendom,  
og 40 for dele 
af den gamle 
boldbane. 

 1,5 

Kongsted midtby er udpeget som 
kulturmiljø, hvor der gælder særlige 
regler for bl.a. arkitektur – se generelle 
rammer. Enkelte tæt lav bebyggelses-
enheder (fx rækkehuse) kan tillades, 
hvis områdets åben-lav karakter 
fastholdes. Eksisterende boldbaner syd 
for Jyderupvej kan på en mindre del 
udbygges med en bebyggelsesprocent 
på 40, når ca. 20 % af banerne friholdes 
for bebyggelse og anvendes som en 
fælles byfælled for hele bydelen. 

Byzone Byzone 

R-B8 
Østparken/ 
Mølleparken 

Boligområde 
Tæt-lav 
bebyggelse, 
dobbelthuse 

35 for den 
enkelte 
ejendom 

 

1,5 etage syd for 
Jyderupvej og 1 
etage nord for 
Jyderupvej 

Kongsted midtby er udpeget som 
kulturmiljø, hvor der gælder særlige 
regler for bl.a. arkitektur – se generelle 
rammer. Mindst 15 % af rammeområ-
dets areal skal anvendes til større, 
samlede friarealer, fælles for området. 
Større samlede friarealer skal være 
offentligt tilgængelige. 

Byzone Byzone 

 

tillæg nr. 7 - fremtidige  rammer og Bestemmelser

r-r4

r-B7

r-o1

r-B7
r-B8

r-C2
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Udpegninger i Kommuneplan 2021 - 2033
En mindre del af rammeområde R-O1 (ca. 1 ha) udvides ind i et område, der 
er omfattet af følgende udpegninger i Kommuneplan 2021: 
• Særligt værdifuldt landbrugsområde, 
• Skovrejsning uønsket,
• Oplevelsesområde og
• Kulturhistorisk bevaringsværdi - Kirkeomgivelser
Udvidelsen af R-O1 sker ind i et område, der i dag er omfattet af lokalplan 
1000-25  der udlægger arealet til rekreative formål/ fritidscenter. Ved en fejl 
er området aldrig blevet udlagt med en kommuneplanramme. 

Kirkeomgivelser 
Planområdet ligger indenfor de udpegede kirkomgivelser omkring Kongsted 
Kirke. Da området allerede er omfattet af lokalplaner, og fordi lokalplanen 
alene tillader byggeri i op til 8,5 m vurderes det, at planens realisering ikke 
vil ændre indsigten til kirken væsentligt.

Oplevelsesområder 
En mindre del af lokalplanområdet ligger indenfor. Det vurderes, at lokal-
planens realisering ikke er i konflikt med udpegningen, blandt andet fordi 
matrikel 8bo er omkrandset af et plantebælte, der hindrer udsigten over 
landskabet mod øst.

LP 1000-25 LP 1000-25

Særligt værdifuldt landbrugsområde Skovrejsning uønsket
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LP 1000-25 LP 1000-25

Kirkeomgivelser - Kongstedkirke Oplevelsesområder og udsigtspile

Særligt værdifulde landbrugsområder og skovrejsning uønsket 
En mindre dele af lokalplanområdet ligger inden for udpegningerne særligt
værdifulde landbrugsområder og skovrejsning uønsket.
Området er allerede omfattet af lokalplan 1000-25 der udlægger området til
rekreativ formål. Ved en fejl er området ikke omfattet af en kommuneplan-
ramme.
Med kommuneplantillæg nr. 7 udlægges en ny ramme til rekreativeformål
R-R4, samtidig justeres udpegningerne for særligt værdifulde landbrugsom-
råder,
og skovrejsning uønsket, så de følger afgrænsningen af den nye
ramme. Herefter er lokalplan 1000-60 ikke længere omfattet af de to udpeg-
ninger.

miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021 med senere ændringer), skal der 
udarbejdes en miljøvurdering, når der skal tilvejebringes planer indenfor 
fysisk planlægning, hvis planen fastlægger rammerne for fremtidige anlæg 
eller arealanvendelser for projekter omfattet af bilag 1 eller 2, eller hvis pla-
nen påvirker et internationalt beskyttelsesområde væsentligt.
Efter §8, stk. 2 skal planer, der fastlægger anvendelsen af et mindre område 
på lokalt plan eller alene medfører mindre ændringer i forhold til den gæl-
dende planlægning dog kun miljøvurderes, hvis de må antage at kunne få en 
væsentlig indvirkning på miljøet. 
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Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 (og lokalplan 1000-60) vurderes på 
baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på mil-
jøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af 
planer, da:
• Størstedelen af planområdet er allerede udlagt til daginstitution i lokal-

plan 1000-22 samt til rekreative formål i lokalplan 1000-25.
• Området separatkloakeres og spildevand ledes til Rønnede rensningsan-

læg.
• Daginstitutioner ikke udgør en væsentlig fare for forurening af grund-

vandet.
• Området ikke ligger indenfor BNBO.
Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport er offentliggjort sammen med 
planforslagene.

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.

Vedtagelsespåtegning
Således vedtaget af Plan & Kulturudvalget forslag til Kommuneplantillæg  
nr. 7 til offentlig høring.

Faxe byråd d. xx.xx.2022

René Tuekær     Thomas Knudsen

Formand for Plan & Kulturudvalget  Direktør
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