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Lov om pLanLægning
Lov om planlægning (LBK nr. 1157 af 01. 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. Byrådet har dog mulighed for at gøre visse undtagelser. Landzone kan 
fortrinsvist anvendes til jordbrug, fiskeri og skovbrug. Overførsel af areal fra landzo-
ne 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.

Lokalplan
Lokalplanen er den mest detaljerede plan for anvendelsen og udseendet af et givet 
mindre område. En lokalplan kan f.eks. indeholde bestemmelser om bygningers 
anvendelse, deres udformning og placering.  Vedtagne lokalplaner indberettes til 
plandata.dk.

Byrådet har altid ret og undertiden pligt til at udarbejde en lokalplan - og kan i et 
begrænset omfang dispensere fra lokalplaners bestemmelser.

Der skal tilvejebringes lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller 
større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af større bebyggelser. Pligten 
til at udarbejde lokalplaner skal sikre sammenhæng i den kommunale planlægning 
samt borgernes indsigt i og indflydelse på planlægningen.

I nogle tilfælde skal offentligheden inddrages, før der udarbejdes forslag til kommu-
neplantillæg og lokalplan. I disse tilfælde indkaldes idéer og kommentarer til planlæg-
ningen i mindst 2 uger. Et planforslag skal fremlægges i offentlig høring, inden det kan 
vedtages endeligt. I denne periode kan enhver indsende kommentarer eller indsigel-
ser til indholdet af planforslaget.
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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 miljøvur-
dering af forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplanforslag nr. 700-80, jf. lov 
om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 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) (LBK nr. 
1976 af 27. oktober 2021) § 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.

http://kpo.naevneneshus.dk
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indLedning
Dette dokument indeholder forslag til lokalplan 700-80 for boliger ved Førslev 
Mølle. 

Dokumentet er opdelt i følgende hovedafsnit:

Lokalplan
Redegørelse
Redegørelsen indledes med en beskrivelse af lokalplanområdet og dets beliggenhed, 
lokalplanens baggrund og formål, de eksisterende forhold i området samt de fremti-
dige forhold i lokalplanområdet.
Herefter redegøres for lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning, 
samt om den udførte miljøscreening af planen. Der oplyses, om det er nødvendigt 
med tilladelser og dispensationer fra kommunen eller andre myndigheder.

Lokalplanbestemmelser
I denne del er fastlagt bestemmelser om lokalplanens formål, områdets fremtidige 
anvendelse, ny bebyggelses omfang, placeringen og ydre fremtræden, samt bestem-
melser for øvrige forhold, der reguleres af lokalplanen. Afsnittet afsluttes med 
lokalplanens retsvirkninger for ejere, samt en vedtagelsespåtegning.

Kortbilag
Kortbilag viser lokalplanområdet og evt. delområders afgrænsning, bebyggelsesre-
gulerende forhold som f.eks. byggefelter og byggelinjer samt andre forhold der er 
relevante at vise i sammenhæng med lokalplanens redegørelse og bestemmelser.

offentLighedsperiode
Forslag til lokalplan 700-80 for boliger ved Førslev Mølle og forslag til kommu-
neplantillæg nr. 2 for udvidelse af landsbyafgrænsning omkring Førslev landsby, er 
offentliggjort den 4. maj 2022. Planforslagene er i offentlig høring i perioden den 
04.05.2022 til den 03.07.2022.

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

Eller som brev til: Faxe Kommune
Center for Plan & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
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redegøreLse
baggRund 
Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske fra ejer om, at kunne 
etablere et bofællesskab på ejendommen, bestående af små individuelle huse 
som private boligenheder og fælles faciliteter og arealer til fælles brug. Det 
er ønsket at boligerne bygges så bæredygtigt som muligt og at de kan have 
forskellige arkitektoniske udtryk og form.

FoRMål

Lokalplanens formål er, at give mulighed for opførsel af et antal små boligen-
heder indenfor lokalplanens område, og samtidig sikre Førslev Mølle som 
vartegn i området og dens betydning for kulturmiljøet.

lokalplanoMRådet

Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Førslev, som er en landsby med 
ca. 340 indbyggere. Landsbyen Førslev er opstået som en samling af gårde og  
huse, hvor der igennem årene blandt andet har været mejeri, smed, bryggeri, 
mølle, købmand, skole og en række andre funktioner. De forskellige funktio-
ner eksisterer ikke længere, men bebyggelser som fx. Førslev Mølle, er stadig 
med til at fortælle landsbyens kulturhistorie. 

Fra ca. 1980 og frem til i dag er der gradvist blevet udstykket grunde og byg-
get nyt i Førslev, og forsamlingshuset og den tidligere skole med gymnastik-
sal og boldbaner, er med til at danne ramme om foreningslivet i landsbyen. 

Førslev Mølle ligger i den sydvestlige del af landsbyen Førslev. Lokalplanens afgræns-
ning er vist med rød stiplet streg.
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eksisteRende FoRhold

Området indeholder i dag Førslev Mølle og tilhørende bolig. Møllen er ikke 
længere i funktion og er blevet ombygget i 1970’erne, hvor den øverste del 
af møllen er fjernet. Den resterende del af møllekroppen anvendes i dag til 
kontor og atelier. Arealerne omkring Førslev Mølle er udlagt til haveeareal til 
ejendommen Førslev Møllevej 5.

Lokalplanområdet ligger i den sydlige udkant at Førslev og ud til åbne mar-
ker mod syd. Hele arealet skråner svagt mod syd og mod vandløbet Orned 
Bæk syd for Førslev. Mod nord afgrænses arealet af Førslev Møllevej, mod 
øst af et fredet jord- og stendige og høje træer langs skellet, mod syd af åbne 
marker og mod vest af ejendommen Førslev Møllevej 7 og 7a. 

lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for, at der i området omkring nord og øst for 
Førslev Mølle kan bygges maksimalt 9 individuelle huse i det udlagte bygge-
felt. Husene skal i størrelse, materialer og farver tilpasses til både landskab 
og Førslev Mølle, så de ikke virker dominerende for området.

Den eksisterene bolig med udbygninger bevares og ombygges til maksimalt 
3 boliger og til fællesfaciliteter for beboerne i området. Det er hensigten med 
området, at det skal fungere som et bofællesskab med individuelle boliger og 
fælles faciliteter og friarealer.

Der vil være vejadgang via den eksisterende vejadgang fra Førslev Møllevej 
og parkering på fælles parkeringsplads indenfor lokalplanens område.

Ejendommen Førslev Møllevej 5 set fra nord mod syd.
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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.

Parallelt med udarbejdelse af lokalplan 700-80, er der udarbejdet et kommu-
neplantillæg for udvidelse af landsbyafgrænsningen 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. 
 

Førslev Mølle set fra Førslev Møllevej.

Visualisering af mulige boliger.
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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-
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, og at der er et beskyttende lerlag på mellem 
20 og 30 meter. Det vurderes derfor at etablering af boliger, ikke udgør en 
risiko for grundvandet og ikke vil true eksisterende boringer.

koMMuneplan 2021-2033 FoR Faxe koMMune

Arealet der lokalplanlægges for ligger indenfor kommuneplanens udpeg-
ninger af særligt værdifuldt landbrugsområde, område hvor skovrejsning er 
uønsket og områder med kulturhistorisk bevaringsværdi i form af kirkeomgi-
velser.

Særligt værdifuldt landbrugsområde
Størstedelen af kommunens landbrugsarealer og ejendomme i åbent land 
indgår i denne udpegning, der blandt andet er baseret på jordbundstyper, 
der egner sig til dyrkning. Lokalplanområdet dyrkes ikke som landbrug, 
men anvendes som have til ejendommen Førslev Møllevej 5. Udpegningen af 
særligt værdifult landbrugsområde vil blive fjernet ved endelig vedtagelse af 
kommuneplantillæg nr. 2, som udarbejdes parrallelt med lokalplan 700-80.

Skovrejsning
Planområdet er omfattet af kommuneplanens udpegning hvor skovrejsning 
ikke er ønsket. Det vurderes at lokalplanen, er i overensstemmelse med kom-
muneplanens udpegning. 

Kulturhistorisk bevaringsværdi - Kirkeomgivelser
Planområdet er omfattet af kommuneplanens udpegning af kirkeomgivelser. 
Førslev kirke ligger nord for Førslev og er ikke markant synlig i den sydlige 
del af landsbyen, men i kraft af at området er udpeget, skal det vurderes om 
nye tiltag i dette område vil forringe oplevelsen af kirken i landskabet. 

Det vurderes at muligheden for etablering af boliger, ikke vil forringe op-
levelsen af Førslev kirke i landskabet og derfor er i overensstemmelse med 
kommuneplanens udpegning.



11

RedegørelseLokalplan 700-80
Boliger ved førslev Mølle

Rammer for lokalplanlægning
Lokalplanområdet er ikke i overensstemmelse med kommuneplan 2021-
2033, i det lokalplanområdet ligger lige udenfor landsbyafgrænsningen om-
kring Førslev landsby. Der er derfor sideløbende med lokalplanen udarbejdet 
et kommuneplantillæg, som udvider landsbyafgrænsningen og rammeområ-
de Å-BE6.

Redegørelse for behov for nye boligudlæg
Faxe Kommune har i 2021 oplevet en stor interesse for boligbyggeri og en 
øget befolkningstilvækst i kraft af tilflytning. Det betyder at en stor del af de 
allerede udlagte arealer til ny byudvikling i Faxe Kommune er i gang med 
at blive udnyttet, og der er efterspørgsel og interesse for nye udlæg af bolig-
områder i flere af kommunens byer. Samtidig er det Faxe Byråds vision, at 
udvikle attraktive boligområder, der giver mulighed for en bredere vifte af 
forskellige boformer. 

I Kommuneplan 2021-2033 er Førslev landsby udpeget til at være en lands-
by, hvor der i den kommende planperiode skal udarbejdes en udviklingsstra-
tegi. Der er nationalt fokus på at fremme mulighederne for at udvikle lands-
byer, som et led i at gøre det attraktiv at bo, arbejde og drive virksomhed i 
landdistrikterne.  

I den kommende udviklingsstrategi for Førslev skal der blandt andet tages 
stilling til hvordan landsbyen fremadrettet skal udvikle sig, og om der skal 
udlægges yderligere arealer til boliger. 
Det er Faxe Kommunes vurdering at denne lokalplan understøtter de aktu-
elle bosætningsønsker lokalt i Førslev og samtidig giver mulighed for den 
videre drøftelse af en større udviklingsstrategi for Førslev.

Kommuneplantillæg nr. 2
Med kommuneplantillæg nr. 2 udvides landsbyafgrænsningen omkring 
Førslev, således at Førslev Mølle inddrages i landsbyens afgrænsning. Ud-
videlsen af landsbyafgrænsningen er samtidig en udvidelse af rammområde 
Å-BE6. Det betyder at det med lokalplanlægning vil være muligt at bygge nye 
boliger i området omkring Førslev Mølle.

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 kir-
ke, 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 landsbyafgrænsningen.  
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planlægning i FoRhold til nabokoMMuneR

Lokalplanen vurderes ikke at påvirke nabokommuner.

FoRebyggelse aF oveRsvøMMelse og eRosion

Planområdet er ikke beliggende i et område, hvor der er risiko for oversvøm-
melse fra havet eller erosion, og er heller ikke et lavtliggende område med 
risiko for opstuvning af overfladevand. 
Lokalplanen indeholder krav om lokal håndtering af regnvand indenfor 
lokalplanens eget område, og der skal derfor ved etablering af boliger og 
befæstede arealer tages højde for regnvandets afledning på terræn. 

diveRse udpegningeR

Naturbeskyttelsesområder og bilag IV-arter
Der er ingen beskyttede naturtyper eller kendskab til bilag IV arter indenfor 
planområdet. Se kort på næste side.

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.                          
   (Vist med grøn farve på kortet på næste side).

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 etablering af nye boliger, ikke vil have væsentlig indflydelse 
på Natura 2000 området eller på fredede arter i tilknytning til Natura 2000 
området. 
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tRaFikFoRhold

Lokalplanområdet er vejforsynet af Førslev Møllevej, som er kommunal vej 
og hvor Faxe Kommune er vejmyndighed. Der udlægges ikke nye veje med 
lokalplanen. 

oFFentlig seRvice

Førslev har ikke skoler, daginstitutioner eller dagligvarebutikker. Nærmeste 
skoler, daginstitutioner og dagligvarebutikker findes i Terslev og Haslev, som 
ligger i en afstand af ca. 4 km fra landsbyen. Førslev har direkte busforbin-
delse til Ringsted, Haslev og Terslev.

tekniske forhoLd
Ny bebyggelse skal tilsluttes områdets forsyningsanlæg og ledninger for vand 
og el. Kabler og rør i området skal fremføres i jorden.

eneRgiFoRsyning

Cerius er netselskab i området, dvs. de har ansvaret for en sikker elforsyning 
i området. Der kan frit vælges elleverandør. Elleverandørselskabet er det 

Habitatområde nr. 163, hvor dele af Susåsystemet ligger 1,5 km sydvest for planom-
rådet.
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selskab, der sælger el til slutbrugerne.

vaRMeFoRsyning

Området ligger udenfor kollektiv varmeforsyningsområde. Bygningsop-
varmning skal ske som individuel opvarmning og i henhold til den gældende 
lovgivning.

vandFoRsyning

Området forsynes med vand fra Faxe Forsyning, og ny bebyggelse forudsæt-
ter tilslutning til dette vandværk.

Regn- og spildevand

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 
ændring af oplandet. 

Regnvand skal håndteres lokalt indenfor lokalplanens område og af res-
sourcemæssige hensyn er det ønskeligt at nedsive regnvand. Der skal søges 
om tilladelse  hos Faxe Kommune til nedsivning af regnvand, og miljømyn-
digheden kan, på nærmere givne vilkår, give tilladelse til nedsivning af regn-
vand fra tage og overfladevand fra befæstede arealer. Tilladelsen kan som 
hovedregel kun gives, hvis nedsivning kan ske uden risiko for grundvandet, 
hvis det er geoteknisk muligt og hvis det kan ske uden ulemper for naboer.

aFFald og genbRug

Faxe Kommunes gældende regulativer for håndtering af affald skal over-
holdes. Regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald.    
Håndtering af affald i Faxe Kommune varetages af Faxe Forsyning A/S.

miLjøforhoLd
støj

Der er ikke udlagt støjzoner fra veje eller anlæg i eller omkring lokalplanom-
rådet.

luFtFoRuRening 
Lokalplanområdet er ikke belastet af lugt, støv eller anden luftforurening. 
Lokalplanområdet ligger ud til åbent land med landbrugsdrift og der kan 
forventes lugt fra de aktiviteter der foregår i forbindelse med almindelig 
landbrugsdrift.

joRdFoRuRening

Der er ikke registeret jordforurening i lokalplanens område og området er 
ikke kortlagt eller klassificeret. Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægs-
arbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først 
genoptages, når dette meddeles. Fundet skal anmeldes til Faxe Kommune, jf. 
Jordforureningslovens § 71.
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MuseuMsloven - Fund og FoRtidsMindeR

Der er ikke registreret fortidsminder på matrikel nr. 5f og 5g Førslev By, Øde 
Førslev, eller i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet.

Jf. Museumslovens § 25 kan en bygherre forud for igangsætning af et jord-
arbejde anmode Museum Sydøstdanmark om en udtalelse. Udtalelsen vil 
indeholde en vurdering af om det kan anbefales, at foretage en arkæologisk 
forundersøgelse. En forundersøgelse har til hensigt, at belyse omfanget af 
væsentlige fortidsminder på arealet, således at en fordyrende standsning 
af anlægsarbejdet kan undgås. Museum Sydøstdanmark kan kontaktes på 
faxe@museerne.dk.

Hvis der i forbindelse med grave- og anlægsarbejdet konstateres fund af for-
tidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og 
fundet anmeldes til Museum Sydøstdanmark, jf. museumslovens §27. 

Sten og jorddiger
Det eksisterende sten- og jorddige langs østskellet af lokalplanens områder 
er omfattet af Museumslovens § 27a-d og må ikke fjernes. Diget er også om-
fattet af lokalplanens bestemmelser § 10.1.

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 
den gældende planlægning for området dog kun miljøvurderes, hvis de må  
antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Eksisterende sten- og jorddige med beplantning. Set fra nord mod syd.
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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.

 • 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.

servitutter
Private tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand 
opretholdt) der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planens be-
stemmelser.

Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over en andens 
ejendom) kan ifølge planlovens §47 eksproprieres af kommunen, når det er 
væsentligt for at gennemføre planen.

Ejer og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan 
få betydning for bygge- og anlægsarbejdet. Det er ikke alle rør, kabler og led-
ninger der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden 
jordarbejder påbegyndes.

nødvendige tiLLadeLser og dispensationer
landbRug

Der er ikke registreret omkringliggende landbrug med erhvervsmæssigt 
dyrehold, som vil kunne skabe konflikter i forhold til afstandskrav. Planlæg-
ningen for dette område til boliger vil dog betyde, at der ikke fremadrettet 
kan etableres dyrehold i de omkringliggende landbrug, med mindre at de 
kan overholde afstandskrav til nabobeboelse. 

ekspRopRiation til viRkeliggøRelse aF en lokalplan

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af § 47, stk 1, i planloven ekspropriere 
fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, 
når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en 
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lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelse af almene samfundsinteres-
ser. Ekspropriation er tvungen afståelse af ejendom og kan efter Grundlo-
vens § 73 kun ske ifølge lov hvor almenvellet kræver det og mod fuldstændig 
erstatning. 

Efter praksis gælder desuden en række betingelser, som skal være opfyldt 
ved en ekspropriation. Ekspropriationen skal således være lovlig, nødvendig 
og tidsmæssigt aktuel for realiseringen af ekspropriationsformålet. Herud-
over skal ekspropriationen være rimelig i den konkrete situation. 

En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation herfor 
kan blandt andet findes i Erhvervsstyrelsens vejledning om reglerne for eks-
propriation efter planloven.

LokaLpLanens gennemføreLse
Der er ingen handlepligt i forhold til en vedtaget lokalplan, og det kan derfor 
ikke slås fast, hvornår lokalplanens muligheder bliver realiseret. Det forven-
tes dog, at lokalplanens muligheder i forhold til boliger ved Førslev Mølle 
bliver realiseret snarest efter lokalplanens vedtagelse.
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LokaLpLan bestemmeLser
Lokalplan 700-80 for boliger ved Førslev Mølle

Faxe Kommune
I henhold til lov om planlægning (LBK nr. 1157 af 1. juli 2020 med senere ændringer) 
fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§1 Lokalplanens formål
Det er lokalplanen formål, at: 
            • udlægge området til boligformål til helårsbeboelse.
            • at give mulighed for etablering af maksimalt 9 nye boliger og om-         
               bygning af eksisterende bygninger til maksimalt 3 boliger,     
               samt etablering af fælles faciliteter til lokalplanområdets beboere.
            • at sikre at ny bebyggelse placeres, disponeres og gives en ydre   
 fremtræden der størrelsesmæssigt og materialemæssigt tilpasset til  
 området.
            • at sikre at der udlægges parkeringspladser og etableres adgang til  
               boliger.
            • at sikre Førslev Mølles nuværende udtryk. 

§2 Område og zonestatus
2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1.
2.2  Lokalplanområdet omfatter følgende matrikler: matrikel nr. 5f og 

5g, begge Førslev By, Øde Førslev, samt alle matrikler der efter den 
xx.xx.2022 (vedtagelsesdato) udstykkes fra ovennævnte ejendomme.

2.3  Lokalplanområdet er beliggende i landzone og forbliver i landzone.
2.4 Lokalplanområdet opdeles i 5 delområder, som vist på kortbilag 2.
 Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser, jf. planlovens 35, stk. 1 

(bonusvirkning) til etablering af: 
 • Nye boliger i delområde I. 
 • Om og tilbygning af eksisterende bebyggelse i delområde II og     
    IV. 
 • Mindre sekundære bygninger som carporte, cykelskure, miljøstati-
oner, udhuse, drivhuse, shelters og andre mindre sekundære bygning-
er indenfor lokalplanens område.

2.5  Bonusvirkningen omfatter de førnævnte forhold, herunder terrænæn-
dringer til disse, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse, 
jf. § 15, stk. 4 i bekendtgørelse af lov om planlægning (LBK nr. 287 af 
d. 01.07.2020).

§3 Anvendelse
3.1 Lokalplanområdet udlægges til boligformål med tilhørende fællesfaci-

liteter.
3.2 Delområde I og II må kun anvendes til boligformål, herunder tilknyt-

tede fællesfunktioner som møderum, fælleskøkken, værksteder, m.m.
3.3 Delområde III må kun anvendes til adgangsvej, fælles parkering og 

dagrenovation og/eller tekniske anlæg.
3.4 Delområde IV må kun anvendes til fællesfunktioner, galleri og kontor.
3.5 Delområde V må kun anvendes til fælles friarealer for lokalplanområ-

dets beboere. 
3.6 Der kan etableres de nødvendige tekniske anlæg til lokalplanområdets 

egen forsyning samt mindre bygninger og anlæg der knytter sig til 
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hovedanvendelsen.
3.7 I delområde I, II og IV kan der på den enkelte ejendom drives en så-

dan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i boligområder under 
forudsætning af, at:  
 
- Ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres, eller  
   at lokalplanområdets karakter ikke forandres. 
- Virksomheden er liberalt erhverv, kontor eller let service og ikke       
  medfører gener for omgivelserne.  
- Virksomheden ikke medfører behov for ekstra parkering.  
- Virksomheden ikke medfører gener i form at støj, luftforurening eller  
   lugt.  
- Virksomheden drives af den, der bor på den pågældende ejendom    
   eller inden for lokalplanens område.

§4 Udstykning
4.1  De vejledende byggefelter 1-9 i delområde I, Førslev Mølle som udgør 

delområde IV og eventuelle tekniske anlæg kan udmatrikuleres som 
selvstændige ejendomme, men planområdet må ikke udstykkes yderli-
gere end det.

4.2 Det vejledende byggefelt 2 må maksimalt udgøre 250 m2 og byggefelt 
1, 3 til 9 må maksimalt udgøre 200 m2.  Se kortbilag 3 for vejledende 
byggefelter.

4.3 Ved udstykning af Førslev Mølle skal det ske som sokkelgrund, med 
mulighed for op til 1 meter omkring møllen. inddragelse af + 1,0 meter 
hele vejen rundt herom.

4.4 Ejendomme til tekniske anlæg kan udstykkes, så grunden ikke er  
større end anlæggets sokkelflade + 1,0 meter hele vejen rundt herom. 

§5 Vej, sti og parkeringsforhold
5.1 Lokalplanområdet har vejadgang fra den eksisterende vejadgang på 

Førslev Møllevej, som vist på kortbilag 2. 
5.2 Parkeringsareal skal have kørefast belægning i form af grus eller lig-

nende (dog ikke knust asfalt). Parkeringsareal kan også anlægges med 
asfalt eller græarmering. 

5.3 Der skal etableres kørevej, som samtidig kan fungere som brandvej 
til boliger. Kørevej/brandvej skal etableres med en god og kørefast 
belægning, som kan udføres med bestå af græsarmering, såfremt vejen 
alene anvendes til disse formål.

5.4 Kørevej /brandvej til boliger skal anlægges med en bredde på mindst 
3-5 meter og med vendeplads og i henhold til gældende regler. 

5.5 Adgangsstier til boliger kan anlægges som selvstændige stier eller kan 
anlægges som en del af udlægget til kørevej/brandvej til boliger. 

5.6 Adgangsstier til boliger skal befæstes med grus, fliser eller anden fast 
belægning (dog ikke knust asfalt) og anlægges i en bredde af mindst 1 
meter. 

5.7 Parkeringspladser udlægges i delområde III, som vist på kortbilag 2.
5.8 Der skal etableres mindst 1,5 parkeringsplads pr. bolig. 

§6 Tekniske anlæg
6.1 Ledninger til el, telefon, antenner og lign. skal fremføres under terræn.
6.2 Containere til dagrenovation skal placeres samlet i delområde III og 

afskærmes eksempelvis med beplantning og eller/begrønnet fast hegn.

Rettelse:
Teksten er tilpasset så der er overens-
stemmelse mellem formuleringen i        
§ 4.3 og § 4.4.

Rettelse af tekst.
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6.3 Regnvand skal håndteres lokalt indenfor lokalplanens område og kan 
opsamles og nedsives eksempelvis gennem faskiner, render, grøfter og 
vandhuller. 

§7 Bebyggelsens omfang og placering
7.1 Nye boliger skal placeres inden for de vejledende byggefelter 1-9 i 

delområde I, som er vist på kortbilag 3.
7.2 Ny bebyggelse til fælles faciliteter skal placeres inden for delområde II.
7.3 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50% for det enkelte byggefelt 

og ikke over 30 % for lokalplanområdet som helhed. Heri medregnes 
også mindre sekundære bygninger.

7.4 Bebyggelse i byggefelt 1 og 2 må bygges i en højde op til 6.5 meter og 
med udnyttelig tagetage, mens bebyggelse i byggefelt 3 til 9 kun må 
bygges i en højde op til 4,5 meter og i 1 etage.

7.5 Carporte, cykelskure, miljøstationer, udhuse, drivhuse, shelters og 
andre mindre sekundære bygninger må opføres udenfor delområde 
I og II, dog ikke på arealerne mellem delområde I og det nordlige og 
det østlige skel, som skal friholdes for bebyggelse. Mindre sekundære 
bygninger medregnes i den samlede bebyggelsesprocent for lokalplan-
området som helhed. 

7.6 Ny bebyggelse og mindre sekundære bygninger i delområde I må ikke 
placeres nærmere end 2,5 meter  fra vejskel mod Førslev Møllevej og 
ikke nærmere end 3 meter fra naboskel mod øst. 

7.7 Afstand mellem byggefelterne skal være minium 5 meter.  

§8 Bebyggelsens ydre fremtræden 
 
 Delområde I, III og V
8.1 Ydervægge på nye bygninger kan være af eternit, skifer, glaspartier el-

ler af træ. Hvis materialet er af træ, skal ydervægge fremstå ubehand-
lede, olieret eller malet i farverne sort eller mørke jordfarver. 

8.2 Vinduespartier, døre og rammer skal udføres i samme farve som faca-
der eller farverne hvid eller sort. 

8.3 Tage på nye bygninger skal udføres med tagpap i sort/mørk grå farve, 
tagplader i mørke farver eller med sedum. 

8.4 Der kan etableres solcelleanlæg på bygningernes tagflader og facader. 
Anlæg skal have samme hældning og farve som tagfladen eller være 
integreret i selve tagfladen eller facaden.

8.5 For at minimere lysgener skal synlige solcelleanlæg udføres i antire-
fleksbehandlet glas, og der tillades ikke reflekterende kanter som fx. 
blanke aluminiumskanter. 

8.6 Udhuse, skure og andre mindre sekundære bygninger skal udføres i 
samme materialer og i samme farver som øvrige bygninger. 
 
Delområde II

8.7 Ydervægge på nye bygninger eller tilbygninger kan være af eternit, 
skifer, glaspartier, træ eller mursten svarende til mursten i eksisteren-
de bygninger i delområde II. Hvis materialet er af træ, skal ydervægge 
fremstå ubehandlet, olieret eller malet i farverne sort eller mørke 
jordfarver.

8.8 Vinduesparter, døre og rammer skal udføres i samme farve som faca-
der eller farverne hvid eller sort.

8.9 Tage på nye bygninger skal udføres med tagpap i sort/mørk grå farve, 
tagplader i mørke farver, sedum eller som tegltag i stil med tagflader 
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på eksisterende bygninger i delområde II.
8.10 Der kan etableres solcelleanlæg på bygningernes tagflader og facader. 

Anlæg skal have samme hældning og farve som tagfladen eller være 
integreret i selve tagfladen eller facaden.

8.11 For at minimere lysgener skal synlige solcelleanlæg udføres i antire-
fleksbehandlet glas, og der tillades ikke reflekterende kanter som fx. 
blanke aluminiumskanter.  
 
Delområde IV

8.12 Førslev Mølle må ikke nedrives uden tilladelse fra Faxe Byråd. 
8.13 Førslev Mølle skal bibeholdes i sit nuværende udtryk med sort 

træværk og stenmure. Vinduespartier, døre og rammer skal bibehol-
des i farven svensk rød eller skiftes til farven sort. Tagmateriale kan 
bibeholdes eller skiftes til sorte tagplader. 

§9 Skiltning og belysning
9.1 Belysning i området skal etableres som parklamper eller pullertbelys-

ning med nedadrettet og afskærmet lysarmatur.
9.2 Der skal etableres belysning ved indkørselsvej og parkeringspladser, 

samt langs adgangsti til boligerne.
9.3 Skilte må ikke være bevægelige eller selvlysende eller på anden måde 

være dominerende for helhedsoplevelsen.

§10 Ubebyggede arealer
10.1 Jord- og stendiget langs det østlige skel er fredet og må ikke ryddes 

eller beskadiges. Se kortbilag 2 for lokalisering af jord- og stendige. 
Der gøres opmærksom på at det fredede dige ikke er præcist indmålt 
og forventes at ligge i det matrikulære skel.

10.2 Der skal fortsat være en sammenhængende læplantning langs det øst-
lige skel, bestående af buske og træer af hjemmehørende arter. 

10.3 Hegn omkring boliger og byggefelter må kun etableres som levende 
hegn i form af hække eller buske.  
Udendørs oplag af uindregistrerede køretøjer, campingvogne, både 
samt oplagring af materialer må ikke finde sted. 
 

§11 Grundejerforening
11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige 

ejere indenfor lokalplanområdet.
11.2 Grundejerforeningen skal varetage grundejernes fællesopgaver, som 

drift og vedligeholdelse af fælles grønne områder, veje, stier og byg-
ninger samt fælles faciliteter generelt.

11.3 Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på fælles faciliteter 
som grønne områder, bygninger, veje og stier.

11.4 Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af 
Faxe Kommune.

11.5 Grundejerforeningen skal oprettes senest når Faxe Kommune kræver 
det.

11.6 Grundejerforeningen skal, hvis Faxe Kommune kræver det, optage-
medlemmer fra tilgrænsende områder. 

§12 Forudsætninger for ibrugtagen
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            Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:
12.1 Der er sket tilslutning til Faxe Forsyning A/S spildevandssystem.
12.2 Der er sket tilslutning til elforsyning.
12.3 Der er anlagt kørevej, brandvej og adgangsstier til alle nye boliger 

samt parkering som anført under lokalplanens § 5.7 og 5.8.
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Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger
I perioden fra lokalplanforslaget er offentliggjort og indtil byrådet har vedta-
get lokalplanen endeligt må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke 
udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. 

Der gælder i henhold til planlovens §17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod 
udstykning, bebyggelse og ændring af arealanvendelsen. Den eksisterende 
lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan 
der i henhold til planlovens § 17, stk. 2 under visse forudsætninger opnås 
tilladelse til bebyggelse eller udnyttelse af en ejendom i overensstemmelser 
med forslaget, såfremt det aktuelle projekt er i overensstemmelser med kom-
muneplanen og der ikke er lokalplanpligtigt.

Lokalplanen midlertidige retsvirksninger gælder indtil den endeligt vedtagne 
lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse. 

Lokalplanforslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden tre år 
fra offentliggørelsen.

Lokalplanens retsvirkninger
Når der er sket offentlig bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan, 
må det ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestem-
melser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. 
Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er 
indeholdt i planen.

Byrådet kan meddele dispensation til mindre afvigelser fra lokalplanen 
bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i pla-
nen. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny 
lokalplan.

En bestemmelser i en lokalplan, hvis indhold er fastlagt efter aftale med 
statslige eller regionale myndigheder, kan kun fraviges med miljøministerens 
henholdsvis pågældende myndigheds samtykke.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med 
lokalplanen, fortrænges af planen.

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyg-
gelsesregulerende bestemmelser i byggeloven.
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Vedtagelsespåtegning
Således vedtaget af Faxe byråd forslag til lokalplan nr. 700-80 til offentlig 
høring.

Faxe byråd d. 28.04.2022

Ole Vive    Thomas Knudsen

Borgmester    Direktør
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