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Hvidbog 
Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplanforslag 200-30 har været i 8 ugers høring i perioden 7. juni til 2. august 2022. Center for Plan & Miljø har 
modtaget i alt 8 tilkendegivelser i høringsperioden. Denne hvidbog indeholder alle høringssvarene. Center for Plan og Miljø har redigeret i svarenes 
layout, men ingen budskaber er fjernet eller ændret.  
 
 Indsigelse/bemærkninger/forslag Center for Plan & Miljø’s  bemærkninger 

og indstilling til Byrådet (Markeret med FED tekst.) 
 Modtaget den: 22. juni 2022 

Indsendt af: L. Guldbech  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kommentar til Lokalplan for området mellem Carl af Rises vej og Karise 
gårde. 
 
Ved deltagelsen i mødet på Karise skole mandag d. 20.6 påtalte jeg 
følgende, men blev bedt om at gøre det skriftligt. 
 
Ved planlægning af et helt nyt område har man en enestående chance 
for at lave ”et super område” fremtidssikret med hensyn til miljø og 
energiforsyning - hvorfor gør man ikke det? 
 
1. Hvorfor er der ikke indarbejdet en fælles varmeplan for området - evt. 

jordvarme og varmepumpe - der er plads på og under de grønne 
områder. 
 

2. Hvorfor er der ikke krav til fremtidige bygherrer om at området skal 
være energineutralt/selvforsynende – tage med indbygget solceller 
m.m. 

 
3. Hvorfor er der ikke planlagt regnvands opsamling til brug i toiletter og 

vaskemaskiner – det ville spare meget rent drikkevand – og skal 
planlægges i projektet fra start. 

 
I stedet planlægger man tilsyneladende ”mere af det samme” pyntet 
med et par regnvandsbassiner til fremtidens monster regn - hvorfor – 
mangler man mod og fremsyn? 
 

 
1) Planloven sætter begrænsninger for hvad en lokalplan kan 
regulere. Som planloven ser ud lige nu, kan man ikke stille krav i 
forhold til klimamæssige tiltag, med undtagelse af forhold der 
regulerer risiko for oversvømmelse og erosion. Der er pt. et 
lovforslag i høring om ændring af planloven, som blandt andet 
omhandler at klima bliver en del af lovens formål.  
 
Det er et overordnet mål at lave gode løsninger for miljø og 
energiforsyning, og derfor undersøges mulighederne for at 
etablere fjernvarme i de husstande i Faxe Kommune, som i dag 
opvarmes med olie eller gas. En nærmere beskrivelse af dette 
arbejde kan læses som sag nr. 100 på  
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-
18-05-2022 De steder hvor det ikke er muligt at etablere 
fjernvarme, er det oftest varmepumper som er den mest 
optimale løsning.  
 
Man kan ikke med lokalplanlægning kræve tilslutning til 
kollektiv varmeforsyning. Forslag til lokalplan 200-30 giver 
mulighed for individuelle opvarmningsløsninger som fx 
jordvarme eller varmepumpe.  
 
Lokalplanen giver mulighed for at etablere solpaneler på 
facader og tage. Det er ikke et krav i lokalplanen, at der 
anvendes regnvand til fx toiletskyl, men netop dette giver 
planloven mulighed for at en lokalplan kan have 

https://www.faxekommune.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-18-05-2022
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-18-05-2022
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2) PS. Boliger på 100-120 m2 er ikke nok til børnefamilier i dag, så hvis man 
ikke har planer om at lave Karise om til et ”OLDEKOLLE” for pensionister – 
som mig selv – vil det nok være en ide med nogle større boliger ind 
imellem. 

bestemmelser om. Selv om denne lokalplan ikke stiller krav om 
det, er det fortsat muligt at etablere, hvis man måtte ønske 
det. 
 
Center for Plan & Miljø indstiller, at der ikke stilles krav om 
opsamling af regnvand til toiletskyl. 
 
2) Lokalplanen stiller ikke krav om hvor store eller små boligerne 
bygges, men der stilles krav om minimum grundstørrelser, 
maksimal bebyggelsesprocent og et maksimalt antal boliger 
for delområde 1. Størrelsen af de enkelte boliger er derfor op til 
den enkelte grundejer der bygger, og kan derfor tilpasses 
ønsker og efterspørgsel, så længe de øvrige krav opfyldes.  
 
Man kan ikke med en lokalplan kræve at boliger er til en 
bestemt målgruppe, men man kan godt i en lokalplan 
fastsætte bestemmelser om størrelser på boliger der forventes 
at opfylde bestemte målgruppes ønsker.  
 
Center for Plan & Miljø indstiller, at der ikke stilles yderligere 
krav til boligernes individuelle størrelser. 
 

 Modtaget den: 28. juni 2022 
Indsendt af: Seniorrådet / Gitte Blume 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) 
 
 
4) 
 
 

 
Seniorrådet er positive overfor det skitserede og vægter især, at der er 
tænkt rekreativt ind omkring naturen, samt at der er indarbejdet forskellig 
artede boligformer ind. Det være sig både parcelhuse, rækkehuse samt 
dobbelthuse samt ejerboliger og lejeboliger (oplysning fra bygherre på 
borgermødet ved min forespørgsel). 
 
Seniorrådet har følgende anbefalinger i.f.h.t. det fremtidige bolig 
område: 
 
- Der bør indtænkes el-ladestationer ind i boligområdet, således at det er 
muligt for fremtidens borgere i området at lade deres el-biler op. 
 
- Forsøge at sikre fælles varmekilde for hele området. Både i forhold til 
etape 1 og etape 2. Dette for at fremtidssikre, samt for at undgå, at der f. 
eks. sidder en blæser uden på hvert hus og støjer. 

 
3) Ladestandere til el-biler er relevant for ejer at være 
opmærksom på allerede ved byggemodning af arealet. 
Lovgivningsmæssigt er det pt. et krav ved nybyggeri af 
beboelsesbygninger med mere end 10 parkeringspladser, at 
alle parkeringspladser skal forberedes til ladestandere, jf. 
Ladestanderbekendtgørelsen, BEK nr. 181 af 05/03/2020 
 
4) se svar nr. 1 i forhold til planlægning for varmekilder og svar 
nr. 24 for støj fra varmepumper. 
 
Høringssvarets spørgsmål 3 og 4 giver ikke anledning til 
ændringer af lokalplanen. 
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5) 
 

 
- Betænke seniorboliger ind i en størrelse der giver mening og er til at 
betale. 
 
 
 

 
5) Se svar nr. 2.  
 
Center for Plan & Miljø indstiller, at der ikke stilles yderligere 
krav til boligernes individuelle størrelser. 
 

 Modtaget den: 6. juli 2022 
Indsendt af:  M. Klüver 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) 

 
Ser ud som en fin plan, hvor der er lagt vægt på tidligere ønsker om 
blandet byggeri, heriblandt parcelhuse og sammenhængende stiforløb. 
Også at der etableres rekreative områder med vandhul og grøn 
randbeplantning. 
 
Jeg mener at det er meget vigtigt, at boldbanen bevares som 
kommunalt område, hvor både de nuværende og fremtidige beboere 
kan udfolde sig. 
 
Boldbanen har været og er stadig til megen gavn for mange børn og 
unge. Det årlige cirkus afholdes her. 
 
Boldbanen ligger i udkanten af området, så alle borgere nemt kan 
benytte sig af den – og er et åndehul, hvor flere aktiviteter bliver og kan 
afvikles fremover – ligesom den vil være et plus for et nyt boligområde. 
 
Derfor er vores vigtigste bemærkning, at boldbanen skal bevares 
fremover og dermed ikke indgå i lokalplanen. 
 
 

 
6) Boldbanen ud mod Karl af Rises Vej er ejet af Faxe 
Kommune, som drifter og vedligeholder arealet. Der er ikke 
aktuelle planer om at ændre på boldbanen eller at udstykke 
og sælge den til boliger. 
 
I Kommuneplanen er arealet udlagt til boligformål og ikke til 
rekreative formål. Det betyder at man kan udnytte arealet til 
boliger.  
 
Lokalplanen regulerer hvor der skal være en eventuel fremtidig 
vejadgang til arealet og hvordan der må bebygges, samt 
sikrer udlæg af areal langs Karl af Rises Vej til fremtidig cykelsti. 
 
Der er ikke handlepligt til at udnytte lokalplanens muligheder, 
og boldbanen kan fortsætte med at være boldbane også 
fremadrettet, hvis man ikke ønsker at udnytte lokalplanens 
muligheder. Ved at planlægge for arealet, holdes alle 
muligheder fortsat åbne og man sikrer at der er vejadgang og 
naturlig sammenhæng mellem boligerne i delområde 1 og 
eventuelle fremtidige boliger på boldbanen. 
 
Center for Plan & Miljø indstiller, at der træffes en politisk 
beslutning om hvorvidt boldbanen / matrikel 5cl skal udgå af 
lokalplan 200-30.  
 
Hvis det besluttes at arealet udgår, konsekvensrettes 
lokalplanen som anvist i rettelsesbladet. 
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 Modtaget den: 7. juli 2022 
Indsendt af:  P. Foghmar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7) 
 

 

Det ser ud til at være en ganske fin plan. 

Jeg bemærker mig specielt at der er er lagt vægt på tidligere ønsker om 
blandet byggeri, her iblandt parcelhuse og sammenhængende stiforløb. 

Meget fint med der bliver etableres rekreative områder med vandhul og 
grøn randbeplantning. 

Faxe kommune har plan om at der inden for "måske 2 eller 20 år" kan 
sælges det lille boldbane kaldet ”Lille Wembley”. Derfor mener jeg, at det 
er meget vigtigt, at boldbanen bevares som kommunalt område, hvor 
både de nuværende og fremtidige beboere kan udfolde sig. 

Den har været og er stadig til gavn for mange børn og unge, ligesom det 
årlige cirkus afholdes her. Mange borger kan benytte sig af den – og vil 
være et åndehul, hvor flere aktiviteter kan afvikles fremover – ligesom 
den vil være et plus for et nyt boligområde. 

Derfor er min vigtigste bemærkning, at boldbanen skal bevares fremover 
og dermed ikke indgå i lokalplanen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) Se svar nr. 6. 
 
Center for Plan & Miljø indstiller, at der træffes en politisk 
beslutning om hvorvidt boldbanen / matrikel 5cl skal udgå af 
lokalplan 200-30.  
 
Hvis det besluttes at arealet udgår, konsekvensrettes 
lokalplanen som anvist i rettelsesbladet. 

 Modtaget den: 10. juli 2022 
Indsendt af: Karise Dialogforum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karise Dialogforum har følgende bemærkninger til planerne: 

Overordnet set er det en fin plan, hvor der er lagt vægt på tidligere 
ønsker om blandet byggeri, her iblandt parcelhuse og 
sammenhængende stiforløb. 

Derudover er det godt, at der tages hensyn til det historiske fra Karise i 
forhold til fredning og stien, hvor ”Fru Marthe” blev båret til kirken. 

Ligeså, at der etableres rekreative områder med vandhul og grøn 
randbeplantning mv. 

Der er dog ikke inde i området et større samlet areal til fx boldspil og 
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8) 

andre aktiviteter, som kan erstatte den nuværende og let tilgængelige 
boldbane kaldet ”Lille Wembley”. Derfor mener vi, at det er meget 
vigtigt, at boldbanen bevares som kommunalt område, hvor både de 
nuværende og fremtidige beboere kan udfolde sig. 

Den har været og er stadig til gavn for mange børn og unge, ligesom det 
årlige cirkus afholdes her. Den ligger i udkanten af området, så alle 
borgere nemt kan benytte sig af den – og vil være et åndehul, hvor flere 
aktiviteter kan afvikles fremover – ligesom den vil være et plus for et nyt 
boligområde. 

Derfor er vores vigtigste bemærkning, at boldbanen skal bevares 
fremover og dermed ikke indgå i lokalplanen. 

 
 
 
 
8) Se svar nr. 6. 
 
Center for Plan & Miljø indstiller, at der træffes en politisk 
beslutning om hvorvidt boldbanen / matrikel 5cl skal udgå af 
lokalplan 200-30.  
 
Hvis det besluttes at arealet udgår, konsekvensrettes 
lokalplanen som anvist i rettelsesbladet. 

 Modtaget den: 11. juli 2022 
Indsendt af: H. Christensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) 

 

 

Overordnet set synes jeg godt om forslaget, som blev præsenteret på 
borgermødet på Karise skole i juni. 

Det offentliggjorte materiale-kortbilag og beskrivelser- viser dog, at man 
agter at inddrage den lille boldbane tæt på Karl af Risesvej i lokalplanen 
- med tilladelse til at opføre dobbelthuse. Det er en rigtig dårlig ide! 

Jeg henviser til side 10 under punktet Disponering og arealanvendelse 
samt til kortbilag 2 og 3. 

Det er vigtigt, at man friholder arealet, kendt i Karise som ”lille Wembley”, 
fra bebyggelse, idet denne boldbane fungerer som et fristed for mange 
børn-med eller uden bold. Det har stor betydning for de nuværende 
borgere med et kig til denne grønne plet, som ydermere også giver plads 
til cirkus hen over året. Det giver liv til området. Bevarelse og eventuel 
opgradering af boldbane/legeplads kan for det kommende 
boligområde blive et godt supplement til de rekreative områder, der 
udlægges i den vestlige del nær Karise bæk og overløbsbassinnet. 

Derfor: tag ”lille Wembley” ud af lokalplanforslaget. Den kan måske 
endda fredes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9) Se svar nr. 6. 
 
Center for Plan & Miljø indstiller, at der træffes en politisk 
beslutning om hvorvidt boldbanen / matrikel 5cl skal udgå af 
lokalplan 200-30.  
 
Hvis det besluttes at arealet udgår, konsekvensrettes 
lokalplanen som anvist i rettelsesbladet. 
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 Modtaget den: 22. juli 2022 
Indsendt af: Kulturgruppen Fru Marthe / v. formand Henning Christensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) 

 

 

 

 

 

11) 

 

I egenskab af formand for Kulturgruppen fru Marthe fremsender jeg 
høringssvar angående Faxe Kommunes forslag til lokalplan for arealet øst 
for Karise Gårde, nord for Nørrebro og vest for Karl af Risesvej. 

Som bekendt har Kulturgruppen Fru Marthe i samarbejde med Faxe 
kommune oprettet ”historisk rute” med fokus på den gode og fromme fru 
Marthe, hvis hjemsted var Karisegård. På ruten er der indlagt nogle stop, 
hvor man via en app på sin smartphone får sagnet om Fru Marthe fortalt. 
Et af disse stop handler om borgen Karisegård. Fra en afstand på ca. 300 
meter fra ”borgen” får man historien og flotte billeder af resterne af 
voldgraven. 

På gamle kort over det middelalderlige vejnet ser man, at ruten fra Karise 
Gårde og til det oprindelige Karise har fulgt en sti eller vej langs med det 
nordlige hegn, som sammen med Karl af Rises Vej afgrænser arealet for 
lokalplan 200-30 mod nord og vest. På jeres tegninger viser denne 
lokalplan, at en sti langs hegnet nu kan etableres. Det er vi meget glade 
for. Hermed kan et meget stort ønske fra Kulturgruppen virkeliggøres. Men 
stien stopper dog et stykke fra bevoksningen omkring voldgraven/haven. 
For at den historiske rute kan opleves fuldt ud bør stien som minimum 
føres helt frem til kanten af bevoksningen og gerne helt frem til 
Præstevænget.  

Erkendelse: Ved nærmere gennemgang af kortbilag over K-R3, ses at 
lokalplanens nordvestlige afgrænsning ligger x antal meter fra 
bevoksningen omkring voldstedet. Så helt tæt på kan vi nok ikke komme 
uden at færdes inde på Karisegård`s jord - men det er dog stadig vores 
drøm.  

En anden drøm ligger i, at stien videreføres syd om haven og frem til en 
tilslutning til den gamle ”skolesti” ved Præstevænget. Dette vil opfylde en 
betydelig del af visionen om et sammenhængende stisystem, der giver 
lyst til gode gå-/cykleture. 

Jeg er opmærksom på, at der indenfor lokalplanens grænser er foreslået 
et flot stisystem, og kulturhistorisk set mener vi, at en tilslutning af 

 
 
10/11) Et sammenhængende stinet har stor rekreativ 
betydning og i dette tilfælde også en kulturhistorisk betydning. 
Det er dog kun muligt at fastsætte bestemmelser for de 
arealer, som ligger inden for lokalplanens afgrænsning. En 
forlængelse af stien vil derfor afhænge af frivillige aftaler med 
de berørte grundejere. 
 
Høringssvarets spørgsmål 10 og 11giver ikke anledning til 
ændringer af lokalplanen. 
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”skolestien” til det øvrige stisystem kan få stor værdi og derved medvirke 
til en bevarelse af stien fra- og til St. Linde mose. Stien er visse steder 
næsten væk eller svær at færdes på.  

Vi er åbne for en snak og en uddybning af vores høringssvar. 

 Modtaget den: 1. august 2022 
Indsendt af: Mahler  
 
(NOTE: For læsevenlighedens skyld er spørgsmål/forslag fremhævet i 
teksten) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13) 
 
 

 
Overordnede bemærkninger. 

Grundlæggende er vi ikke imod udviklingen på området, da vi også 
gerne ser Karise udvikle sig. Vi mener faktisk at Karise bør prioriteres 
bosætningsmæssigt, da Karise er første by på Østbanen i Faxe kommune. 
Den bør være meget attraktiv som bosætning for folk der arbejder i 
Køge, Roskilde ja, sågar KBH når de nye togforbindelser for alvor slå 
igennem efteråret ´23. 

En planlægning bør derfor afspejle det behov borgere vil ønske. I Faxe 
Kommune og i Karise og i denne lokalplan er rækkehuse og dobbelthuse 
igen prioriteret højt. Umiddelbart er dette en meget monoton byggeform 
og giver ikke meget mulighed for en individuel boligudvikling. 

I stedet for dobbelt- og rækkehuse kunne der måske tænkes i mindre 
grunde med mulighed for individuelle bebyggelser og på denne måde 
gøre det attraktivt for mindre familier, der stadig ønsker et parcelhus 
lignende forhold og muligheder. 

Jeg kender ikke hvordan skattegrundlag kontra boligform ser ud, men ud 
fra en udviklings betragtning bør der tilstræbes boliger der kan 
understøtte Faxe kommunes vækst og skattegrundlag. Og ikke mindst 
også børnefamilier der kan understøtte skole, institutioner og fritidslivet, så 
Karise kan blive en endnu mere levende by. 

Mht. "Wembley" (5cl) bør denne fastholdes som kommunalt areal med 
mulighed for boldbane og eventuelt også en Legeplads både for det 
gamle område omkring Hemmingsvej og også det nye. Arealet bruges 
faktisk og burde allerede nu hjælpes bedre på vej af eks. mål med net, 

 
12) Det er svært at spå om hvilke boligtyper og størrelser der 
er størst efterspørgsel på fremadrettet. Mange analyser peger 
på, at vi bliver flere ældre og flere enlige, hvorfor det er små 
boliger der er størst behov for.   
 
Boligønsker er meget individuelle, og denne lokalplan stiller 
krav om, at der både skal være parcelhuse, dobbelthuse og 
rækkehuse, så der er et blandet boligudbud indenfor 
lokalplanområdet.  
 
Det er kommuneplanen som sætter de overordnede rammer 
for hvordan der må planlægges for boliger i Faxe Kommune. I 
Kommuneplanens generelle rammer for boliger, er der fastsat 
minimums størrelser for grunde til forskellige boligtyper. For de 
forskellige boligtyper er der også fastsat hvor meget af en 
grund der maksimalt må bebygges. Lokalplanen følger 
kommuneplanens rammer, og der kan derfor godt bygges 
små individuelle parcelhuse, dog skal grundens størrelse fortsat 
være minimum 700 m2. 
 
Center for Plan & Miljø indstiller, at der ikke ændres på 
lokalplanens fordeling mellem omfanget af parcelhuse, 
dobbelthuse og rækkehuse. 
 
13) Se svar nr. 6. 
 
Center for Plan & Miljø indstiller, at der træffes en politisk 
beslutning om hvorvidt boldbanen / matrikel 5cl skal udgå af 
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14) 

 

 

 

15) 

 

16) 

 

 

 

17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fitness redskaber el. lign. Arealet bruges også til Cirkusplads og har været 
gjort det altid. Den trænger til at blive piftet op... 

Et andet ønske ville være eventuelt at slynge Karise Bæk på den åbne 
strækning inden etablering af et regnvandsbassin låser arealet. Jeres 
biologer og vandløbsfolk er selvfølgelig eksperter på dette, men set 
udefra og med et naturperspektiv kunne det være spændende. 

Måske kunne den der har behov for etablering af et regnvandsbassin 
blive stillet et krav om en samlet plan/projekt for strækningen, der 
indeholdes i lokalplanen? 

Hvem skal egentlig eje og drifte bassin - forsyning eller ? 

Lige nu er der et rigt dyreliv som faktisk er blevet bedre efter 
omlægningen af arealet og der fouragerer også rådyr mv. til stor glæde 
og fornøjelse for os alle. Nogle har dog desværre allerede udset sig 
arealet til hundeluftning og desværre uden snor. Kunne der på nogen 
måde allerede i lokalplan tages højde for dette eks. med reglement eller 
lignende for området? 

Veje, stier og parkering 

Stiforbindelsen udlægges kun med et udlæg på 3 meter, hvilket er for lidt. 
Der bør sikres et udlæg, hvor der kan etableres en delt sti og hvor der er 
plads nok til at cyklister og gående trygt og sikkert kan passere 
hinanden. Der vil være folk med nye "kasse" cykler, ældre folk på 
elscootere eller kørestole, som skal kunne færdes sikkert. I nærværende 
anlægges stien kun med 1,5 meter, hvilket ikke er bredere end et fortov. 
Denne forbindelsessti bør anlægges meget bredere fra starten. 

Super godt at få beskrevet hjørneafskæringer og eventuelt regulerede 
højder i lokalplanen. 

 

 

 

 

lokalplan 200-30.  
Hvis det besluttes at arealet udgår, konsekvensrettes 
lokalplanen som anvist i rettelsesbladet 
 
14) Denne strækning af Karise Bæk har ikke så meget fald og 
er derfor ikke en oplagt kandidat til genslyngning. Ved 
genslyngninger forlænges vandløbet, og faldet trækkes derfor 
ud og bliver mindre. Et godt vandløbsmiljø er ofte afhængigt 
af vandløbets fald, så der skabes noget dynamik og kraft i 
vandløbet.  
 
Strækningen mellem skoven og Præstevænget blev 
restaureret med sten og groft materiale på vandløbsbunden 
tilbage i 2018. 
 
15) Regnvandsbassinet vil være ejet og driftet af Faxe 
Forsyning. 
 
16) Arealet er pt. privatejet og henligger som mark. Ifølge 
Hundeloven er det forbudt at lade en hund færdes på private 
arealer, som ejer af hunden ikke har brugsret til. (eller har en 
aftale med grundejer om at benytte). 
 
Når arealet er overgået til bymæssig bebyggelse, så er det 
ifølge Hundeloven forbudt at lade hunde færdes på gader, 
veje, stier eller pladser m.v., der er åbne for almindelig 
færdsel, uden at de enten føres i bånd eller er i følge med en 
person, som har fuldt herredømme over dem.  
 
17) Det er ikke Faxe Kommunes vurdering, at der er behov for 
at udlægge areal til stiforbindelse bredere end 3 meter. 
Arealer til dobbeltrettede fællesstier udlægges jf. vejreglernes 
anbefalinger i en bredde af 3 meter. 
Lokalplanen stiller krav om et stiudlæg på 3 meter, men kun at 
den anlægges i 1,5 meters bredde. Hvis der viser sig behov for 
at den skal udvides, vil der derfor være plads til at den kan 
udvides til 3 meter. 
 
Høringssvarets spørgsmål 14, 15, 16 og 17 giver ikke anledning 
til ændringer af lokalplanen. 
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18) 

 

 

 

 

 
19) 
 
 
20) 
 
 
21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udstykning - Bebyggelsens omfang og arkitektur - Kommuneplan 

Der bør gives mulighed for flere mindre grunde med mulighed for 
individuelt byggeri. (Har hørt ønsket i byen - stadig mulighed for et egoist 
parcelhus, men uden der skal knokles i en kæmpe have). 

Umiddelbart virker det også som om der er uforholdsmæssigt mange 
Dobbelt- og rækkehuse. Rent arkitektonisk er der mange meninger om 
disse og måske kunne det give anledning til at der tænkes noget 
forskellighed ind i byggeriet i alle byggeformerne, så området får en 
anden karakter end det der ses mange steder i kommunen. 

Vigtigt at der tænkes i at der ikke kan ske genskin og gener imod naboer 
fra tag, solfangere mv. 

Kunne der stilles krav om etablering af en legeplads - da vi i denne del af 
byen ingen legepladser har? 

Der bør ikke kunne bygges i 2 etager imod eksisterende ejendomme, så 
disse kan rammes af indkigs gener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse udpegninger 

 
18) Se svar nr. 12. 
 
Center for Plan & Miljø indstiller, at der ikke ændres på 
lokalplanens fordeling mellem omfanget af parcelhuse, 
dobbelthuse og rækkehuse. 
 
19) Lokalplanen stiller krav om at tage og facader ikke må 
etableres med blanke og reflekterende materialer. Se § 8.4 i 
lokalplanen.  
For at sikre at solceller og solpaneler heller ikke giver lysgener, 
foreslås teksten i §8.4 og § 8.5 tilrettet som vist i rettelsesblad. 
 
Center for Plan & Miljø indstiller, at teksten i § 8.4 og §8.5 
tilrettes som vist i rettelsesblad. 
 
20) Lokalplanen stiller krav om, at der skal udlægges arealer 
som friarealer nær boligerne og udenom boligområdet. Vi 
stiller normalt ikke krav, at der skal etableres legeplads i et 
boligområde, men hvis ejer i forbindelse med byggemodning 
eller den kommende grundejerforening ønsker at etablere en 
legeplads på deres areal, så er det naturligvis muligt. 
 
Høringssvarets spørgsmål 20 giver ikke anledning til 
ændringer af lokalplanen. 
 
21) De eksisterende boliger på Nørrebro er overvejende 
bygget i 1 etage, hvoraf nogle har udnyttet tagetage. Ved 
nedrivning af eksisterende boliger og nybyg på Nørrebro, 
giver kommuneplanen kun lov til at der bygges i 1 etage med 
udnyttet tagetage. 
 
For at sikre de eksisterende boliger på Nørrebro mod at få 
naboer i 2 etager, foreslås det derfor at der for de huse i 
lokalplanens delområde 1, som deler skel med bebyggelsen 
på Nørrebro, sættes den begrænsning, at de kun må bygges i 
1 etage med udnyttet tagetage. 
 
Center for Plan & Miljø indstillet at teksten i § 7.4 tilrettes som 
vist i rettelsesblad. 
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22) 
 
 
23) 
 
 
 
24) 
 
 
25) 
 
26) 
 
 
27) 
 
 
 
28) 
 
 
29) 
 

30) 

- Stilles der krav til udstykker om at etablere sti og bro fra Skolegade til 
området v. regnvandsbassinet? 

- Er der andre aftaler om ændringer af trafikale forhold el. lign som er 
afledt af trafikken fra området? - Udbygningsaftale? 

Tekniske forhold - Sikkert nogle gentagelser imellem. 

- Er der stillet krav til støj i forbindelse med opsætning af varmepumper og 
ellers bør det sikres så der ikke er gene imod naboer? 

- kunne der tænkes i kollektive anlæg eller er dette ikke rentabelt/muligt? 

- Kunne der stilles krav til bæredygtighed - materialer, genbrug af 
regnvand el. lign? 

- Når vandet løber direkte til regnvandsbassin er der så materialer der 
ikke må anvendes i byggeriet eller fanges disse i bassinet inden 
udledning? 

- Igen sikring af vejudlæg og stiudlæg, så der kan sikres adkomst og 
bedst mulig trafiksikkerhed i området for alle trafikanter. 

- Igen mindre grunde, højere bygge % - flere muligheder for individuelle 
byggemuligheder. 

- 1 etage imod eksisterende byggerier og et dette tænkes ind så der ikke 
skabes unødige gener. osv. som skrevet i ovenstående. 

 
22) Faxe Forsyning ønsker at etablere en bro over Karise Bæk 
for adgang til deres kommende regnvandsbassin. 
 
23) Lokalplanen giver ikke anledning til trafikale ændringer 
uden for lokalplanens område, og der er ikke udtrykt ønske 
om udbygningsaftaler. 
 
24) Støj fra varmepumper reguleres af Bygningsreglementet, 
hvor der er krav til hvor meget tekniske installationer må støje.  
 
25) Se svar nr. 1 
 
Høringssvarets spørgsmål 22, 23, 24 og 25 giver ikke anledning 
til ændringer af lokalplanen. 
 
26) Se svar nr. 1 
 
Center for Plan & Miljø indstiller, at der ikke stilles krav om 
opsamling af regnvand til toiletskyl. 
 
27) Man skal altid være opmærksom på hvad man leder til 
kloak og regnvandsbassen, både når man bygger og når 
man bor i et område.  
 
Hvis man bor i et område der er fælleskloakeret, ledes alt 
vand til rensningsanlæg inden det løber videre til vandløb. 
Hvis man bor i et område der er separat-kloakeret, løber 
regnvand fra veje, tage og befæstede overflader ikke til et 
rensningsanlæg først, men fx til et regnvandsbassin med 
overløb til vandløb. 
 
Når man bor i et separatkloakeret område, er det derfor en 
dårlig ide at fx at vaske bilen i indkørslen, eller på anden 
måde lede vand der kan indeholde, sæberester, olie eller 
kemikalier til vejristen, hvor vandet ledes videre til vandløb.  
 
Er man i tvivl om, om man bor i et område der er 
fælleskloakeret eller separatkloakeret, så kan man finde info 
her: https://www.faxekommune.dk/borger/om-
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kommunen/fakta-om-kommunen/gis-digitale-kort-over-faxe-
kommune 
 
For tekniske spørgsmål til selve bassinets dimensionering og 
udformning henvises til Faxe Forsyning. 
 
28) Se svar nr. 17 
 
Høringssvarets spørgsmål 27 og 28 giver ikke anledning til 
ændringer af lokalplanen. 
 
29) Se svar nr. 12 
 
Center for Plan & Miljø indstiller, at der ikke ændres på 
lokalplanens fordeling mellem omfanget af parcelhuse, 
dobbelthuse og rækkehuse. 
 
30) Se svar nr. 21 
 
Center for Plan & Miljø indstiller at teksten i § 7.4 tilrettes som 
vist i rettelsesblad. 
 

 


