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Indledende screening for miljøvurdering 
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6, lokalplanforslag nr. 500-95 samt tillæg til spildevandplan nr. 2 

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 973 af 
25. juni 2020 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 planen påvirker et 
internationalt beskyttelsesområde væsentligt. 

Planområdet i dag 
Planområdet ligger i den sydøstlige del af Haslev, er 20 ha stort og udgør matrikel 24 bh, 24 d, 24 f, 
41 b, 41 d, 41 a, 41 g, 41 f, 41 c, 24 h og del af 25a alle Haslev By, Haslev. Se kort på side 1. 

På matr. nr. 25 a ønsker bygherre at udvikle et boligområde (kaldet projektområdet) på ca. 11,4 
ha. Dette område ligger på en del af et areal, som i Faxe Kommuneplan 2021 er udpeget som 
perspektivareal. 

Planområdet udgør altså foruden det nye byudviklingsområde en række ejendomme hvorpå der 
ikke forventes større ændringer. Ejendommene tages med i denne tidlige del af processen, da det 
på nuværende tidspunkt ikke kan udelukkes, at alle eller en del af de bebyggede ejendomme 
tages med i den endelige planlægning – enten for at muliggøre mindre udstykningsmuligheder, 
eller for at overføre ejendomme fra landzone til byzone.  

Projektområdet drives i dag som landbrugsjord, hvor der ligger en enkelt mergelgrav, der er 
registreret som beskyttet natur. 

Planområdet ligger i dag i landzone og overgår til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. 
Området afgrænses mod nord af Ny Ulsevej og det nyere boligområde Engen, mod øst af 
landbrugsjord, mod syd tre landbrugs- og beboelsesejendomme og mod vest af Bråbyvej, på nær 
2 ejendomme vest for Bråbyvej er også indgår i planområdet.  
Længere mod syd ligger Kaisholm Skydebane. 

Hele området er åbent og let skrånende mod syd.  
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Beskrivelse af planforslagene 
Kommuneplantillæg nr. 6 fastlægger en ny kommuneplanramme, som giver mulighed for 
etablering af et nyt boligområde i den sydøstlige del af Haslev i forlængelse af byen og det nye 
boligområde Engen. Med kommuneplanrammen ændres anvendelsen fra jordbrugsformål til 
boligformål og giver mulighed for, at der kan opføres både åben-lav og tæt-lav boliger. Samtidig 
annullerer kommuneplanrammen særligt bevaringsværdigt landskab og særligt værdifuldt 
landbrugsområde indenfor planområdet. 

Forventningen er, at området kan indeholde op til 200 boliger med varierende boligstørrelser på 
mellem 75 og 160 m².  Lokalplanen fastlægger bebyggelsesregulerende bestemmelser for 
rammområdet og ændrer arealet fra landzone til byzone. 

Tillæg nr. 2 til spildevandsplanen 2022-2026 giver mulighed for at realisere et nyt boligprojekt syd for 
Haslev jf. lokalplansområdet 500-95, hvor der vil være plads til 200 boliger, der skal kloakeres. 
Området spildevandskloakeres og alt spildevand vil blive håndteret af Faxe Forsyning på Haslev 
Renseanlæg. Regnvand skal håndteres lokalt via nedsivning eller LAR løsning.  
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Det nye boligområde vil blive en blanding af boligtyper (rækkehuse og parcelhuse) og rekreative 
områder. Boligområdet vil internt blive opdelt i fire kvarterer.  
Områderne bliver internt forbundet af grønne rekreative områder og stiforbindelser. De rekreative 
områder fungerer samtidig som vådområder, der holder overfladevand tilbage, hvorefter det 
langsomt nedsives. 

Området vil få vejadgang fra Bråbyvej mellem matrikel nr. 41g og 41f. 

Planområdet er i Kommuneplan 2021 helt eller delvist omfattet af følgende udpegninger: 

• Bevaringsværdigt landskab (karakterområde Gisselfeld-Bregentved dødis- og 
herregårdslandskab, delområde M1 

• Særligt værdifuldt landbrugsområde 
• Grønne kiler 
• Område med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsopland 
• Støjbelastet areal 

Dette kommuneplantillæg, sammen med lokalplan 500-95 og spildevandstillæg, vil udgøre første 
etape af et større byudviklingsområde, der ønskes for hele perspektivarealet.  
 

 



Screening for miljøvurdering  
Lokalplan nr. 500-95, Kommuneplantillæg nr. 6 og spildevandstillæg nr. 2  19. april 2022 

Side 4 af 29 
 

Lovgrundlag 
& Indledende 
screening 

Ja Nej Bemærkninger 

Er planforslaget eller 
programmet omfattet af 
Lov om miljøvurdering af 
planer og programmer, 
bilag 1 og/eller 2? 

(§8, stk. 1, nr. 1) 

x  Planerne giver mulighed for at opføre cirka 200 boliger 
i et område hvor der ikke foreligger en lokalplan eller 
kommuneplantillæg. Herudover er er en del af 
området udpeget som særligt bevaringsværdigt 
landskab og særligt værdifuldt landbrugsområde i 
Faxe Kommuneplan 2021. 

Kan planforslaget eller 
programmet påvirke et 
internationalt 
beskyttelsesområde 
væsentligt? 

(§8, stk. 1, nr. 2 og 3) 

 x Det nærmeste internationale beskyttelsesområde er 
Natura 2000 området ”Søer ved Bregentved og 
Gisselfeld”, som ligger 1,4 kilometer mod øst.  

Området er særligt blevet udpeget som 
fuglebeskyttelsesområde for, at beskytte de ynglende 
rørhøge i områdets søer. Derudover er to af søerne, Sø 
Torup Sø og Ulse Sø, desuden udpeget som 
habitatområde for naturtypen kransnålealge-sø. 
Rørhøge yngler i områdets vådområder hvor der findes 
veludviklede rørskove. Derudover benytter de sig ad 
de dyrkede marker, enge og græsarealer til at 
fouragerer.   

Faxe Kommune vurderer, at planen ikke i sig selv, eller i 
forbindelse med andre planer og projekter, vil medføre 
en væsentlig påvirkning af naturtyper eller arter på 
udpegningsgrundlaget på grund af projektets meget 
lokale påvirkning og den store afstand til det 
nærmeste Natura 2000-område. 

Se kort 5 bagerst i dokumentet 

Fastlægger planforslaget i 
øvrigt rammer for fremtidige 
anlægstilladelser? 

(§8, stk. 2, nr. 2) 

x  Lokalplanen giver mulighed for fremtidig byudvikling 
med anlæg af veje, grønne områder og bebyggelse, 
og fastsætter rammer for fremtidige anlægstilladelser – 
herunder bebyggelsesregulerende bestemmelser i 
lokalplanen.  

 

Konklusion Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan 500-95, vurderes på 
baggrund af denne screening at kunne få væsentlig indvirkning på 
miljøet. Planerne vurderes derfor at være omfattet af kravet om 
miljøvurdering af planer og programmer da: 

• Området i dag er bevaringsværdigt landskab og 
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landskabsudpegningen for planområdet annulleres med 
kommuneplantillæg nr. 6 

• Trafikbelastningen fra planområdet og ud på Bråbyvej 
forventes at blive øget betragteligt. 

Spildevandstillæg nr. 2 vurderes på baggrund af denne screening 
ikke, at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, hverken på 
enkelte parametre eller som samlet helhed. Planerne vurderes 
derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer 

Dato for MV-høringsfrist af 
myndigheder 

Dato: 3. maj 2022  

De berørte myndigheder er: 

• Bolig- og Planstyrelsen i forhold til nationale interesser, 
herunder særligt bevaringsværdigt landskab 

• Landbrugsstyrelsen - landbrugsloven 

 

 

Dato for endelig afgørelse Dato: xx.xx.xxxx 

Sagsbehandler  Camilla Dencker, Center for Plan & Miljø 
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Screening for 
miljøvurdering 

Titel: 
Kommuneplantillæg nr. 
6, Lokalplan 500-95 og 
spildevandstillæg nr. 2 

Sagsbehandler: 
Camilla Dencker 

Dato:  xx.xx.xxxx 

 

Sagsnr: 01.02.15-P16-1-
22 
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Bemærkninger 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan 500-95, 
vurderes på baggrund af denne screening at kunne få 
væsentlig indvirkning på miljøet. Planerne vurderes 
derfor at være omfattet af kravet om miljøvurdering af 
planer og programmer da: 

• Området i dag er bevaringsværdigt landskab og 
landskabsudpegningen for planområdet 
annulleres med kommuneplantillæg nr. 6 

• Trafikbelastningen fra planområdet og ud på 
Bråbyvej forventes at blive øget betragteligt. 

Spildevandstillæg nr. 2 vurderes på baggrund af denne 
screening ikke, at kunne få en væsentlig indvirkning på 
miljøet, hverken på enkelte parametre eller som samlet 
helhed. Planen vurderes derfor ikke at være omfattet af 
krav om miljøvurdering af planer da: 

• Regnvand skal håndteres på egen grund 
• Spildevand kobles på eksisterende 

spildevandskloak og ledes til Haslev Renseanlæg, 
som har kapacitet til at modtage spildevandet. 

• Lerlaget i området er mellem 20 og 30 meter tykt 
og at grundvandsdannelsen i området er mellem 
100-200 mm/år. 
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1. Vand 

1.a) Grundvands 
forhold 

x   Der er i november 2020 udarbejdet en 
grundvandsredegørelse for hele Faxe Kommune. Af den 
fremgår det, at området er indvindingsopland og 
område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). 

Redegørelsen viser desuden, at lerlaget i området er 
mellem 20 og 30 meter tykt og at grundvandsdannelsen 
i området er mellem 100-200 mm/år.  

Det vurderes derfor, at udlægning af et boligområde 
ikke udgør en risiko for grundvandet og ikke vil true 
fremtidige boringer.  

Se kort 1 og 3 bagerst i dokumentet 
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1.b) Risiko for 
grundvandsforurening 

x   Boringer vurderes generelt ikke at udgøre en væsentlig 
trussel for forurening af grundvandet. Se også punkt 1.a. 

Der er ikke eksisterende boringer i nærheden 

 

1.c) Overfladevand, 
herunder påvirkning af 
søer, vandløb og 
vådområder 

 x  De vil blive stillet krav i lokalplanen om at overfladevand 
skal håndteres på egen grund. Overfladevand vil derfor 
ikke påvirke naboarealer eller have væsentlig 
indvirkning på grøfter, vandløb eller søer – hverken i 
forhold til vandmængder, miljøpåvirkning eller 
materialetilførsel. 

X 

1.d) Udledning af 
spildevand 

 x  Området vil blive spildevandskloakeret.  

2. Forurening 

2.a) Jordforurening, 
jordhåndtering og 
flytning 

x   Der er ikke registreret forurening på arealerne indenfor 
planområdet. Jord vil blive håndteret indenfor området 

 

2.b) Risiko for 
forurening 

x   Området udlægges til boligformål og planforslagene 
vurderes ikke at medføre en risiko for øget forurening. 

 

2.c) Lugt  x  Området udlægges til boligformål og planerne vurderes 
ikke at medføre en øget risiko for lugtgener fra området 
til naboområderne. Området grænser op til landzone og 
der er omkringliggende landbrug, dog ingen med 
registreret dyrehold. 

Det forventes ikke at planområdet vil blive generet af 
lugtgener fra de omkringliggende landbrug, ud over 
hvad der må forventes. 

 

2. d Støv  x  Der er ikke naboområder til planområderne, som kan 
forventes at give støvgener for planområderne.  

Det færdige boligområde vil ikke give anledning til 
støvgener.  

Der vil som ved alle anlægsarbejder kunne forventes 
støvgener, når det er særligt tørt og det blæser. 
Støvgener skal håndteres i forbindelse med det enkelte 
anlægsprojekt ved fx vanding, og forventes ikke at 
være af væsentlig betydning.  
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2.e) Støjbelastning og 
vibrationer 

 x  Ny Ulsevej som er fungerende ringvej syd om Haslev, 
ligger lige nord for planområdet. Der er i kommuneplan 
2021 udlagt en vejledende støjzone 75 meter omkring 
vejmidte. Planområdets nordlige grænse ligger cirka 25 
meter fra vejmidte.  

Støjgrænsen for trafikstøj er på 58 dB, som skal kunne 
overholdes ved boligerne.  

Boligerne vil blive placeret udenfor den vejledende 
støjzone på 75 meter ved Ny Ulsevej. Hvis det ved den 
konkrete projektering viser sig, at støjgrænserne kan 
overholdes tættere på, vil der kunne bygges boliger 
tættere på Ny Ulsevej. Det kræver dog at bygherre kan 
fremvise dokumentation for overholdelse af støjkrav i 
forbindelse med byggeansøgningen. 

I lokalplanen reserveres et areal til at kunne opføre 
støjskærm eller støjvold. 

Syd for planområdet ligger Kaisholm Skydebane. I 
Kommuneplan 2021 ligger 65 dB støjzonen 250 meter syd 
for planområdet. Den sydlige del af planområdet er 
udlagt til rekreativt område. Støjgrænsen for skydebaner 
er 67 dB som skal kunne overholdes ved den mest 
støjbelastede bolig (omkring skydebanen).  
Bygherre skal kunne fremvise dokumentation for 
overholdelse af støjkrav i forbindelse med 
byggeansøgningen. 

Der vil som ved alle anlægsarbejder kunne forventes støj 
i anlægsfasen. Støjgener skal håndteres i forbindelse 
med det enkelte anlægsarbejde og forventes ikke at 
være af væsentlig betydning. 

Se kort 4 bagerst i dokumentet 

x 

3. Luft 

3.a) Drivhusgasser x   Det vurderes at planerne vil medføre en øget udledning 
af drivhusgasser end der er i dag, men planerne vil ikke 
medføre større udledning end øvrige boligområder. 

 

3.b) Luft forurening x   Det vurderes at planerne vil medføre mere trafik i 
lokalområdet end der er i dag, men planerne vil ikke 
medføre mere luftforurening end øvrige boligområder. 

 

3.c) Andet      
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4. Natur 

4.a) Dyre og planteliv  x  Området anvendes i dag primært til landbrug med 
monokulturer. Det vurderes derfor at den fremtidige 
anvendelse til boligområde med en stor andel af grønne 
områder, vil skabe nye levevilkår for en række dyre- og 
plantearter. 

 

4.b) Sjældne, 
udryddelsestruede el. 
fredede dyr, planter 
eller naturtyper 

 x  D Bilag IV i habitatdirektivet indeholder en liste over 
beskyttelseskrævende dyre- og plantearter, som EU’s 
medlemslande er forpligtet til at beskytte. Disse arter er 
beskyttet både indenfor og udenfor Natura 2000- 
områderne. For bilag IV-arter skal det sikres, at det 
ansøgte projekt ikke forsætligt forstyrrer bilag IV-arter i 
deres naturlige udbredelsesområde eller beskadiger eller 
ødelægger arternes yngle- og rasteområder.  

Der er ikke registreret bilag IV-arter inden for eller i 
nærheden af projektområdet. Den nærmeste 
registrering af bilag IV-arter findes i et moseområde ca. 
1,2 km fra projektområdet. Her er der registreret 
spidssnudet frø og grønbroget tudse. Det er heller ikke 
vores vurdering, at de nuværende dyrkede markarealer 
i sig selv udgør et yngle- eller rasteområde for bilag IV-
arter.  

I lokalplanområdet findes der to mindre søer, som 
begge er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. 
Begge søer fremstår meget næringspåvirkede og 
tilgroede, samt med stejle brinker. Det er derfor vores 
vurdering, at søerne ikke er egnede levesteder for bilag 
IV padder. Søerne vil heller ikke blive nedlagt i 
forbindelse med projektet. Såfremt at der, mod Faxe 
Kommunes forventning, findes bilag IV-padder i søerne, 
vil yngle- eller rasteområdet blive opretholdt.  

På baggrund af det ovenstående er det vores vurdering 
at der ikke vil ske en ødelæggelse af potentielle yngle- 
eller rasteområder for bilag IV-arter i forbindelse med 
projektet, samt at det ikke vil medføre en forringelse af 
områdets økologiske funktionalitet. 

Se kort 6 bagerst i dokumentet 
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4.c) Internationale 
beskyttelsesområder, 
habitatområder og 
fuglebeskyttelsesområd
er 

 x  Det nærmeste internationale beskyttelsesområde er 
Natura 2000 området ”Søer ved Bregentved og 
Gisselfeld”, som ligger 1,4 kilometer mod øst.  

Området er særligt blevet udpeget som 
fuglebeskyttelsesområde for, at beskytte de ynglende 
rørhøge i områdets søer. Derudover er to af søerne, Sø 
Torup Sø og Ulse Sø, desuden udpeget som 
habitatområde for naturtypen kransnålealge-sø. 
Rørhøge yngler i områdets vådområder hvor der findes 
veludviklede rørskove. Derudover benytter de sig ad de 
dyrkede marker, enge og græsarealer til at fouragerer.   

Faxe Kommune vurderer, at planen ikke i sig selv, eller i 
forbindelse med andre planer og projekter, vil medføre 
en væsentlig påvirkning af naturtyper eller arter på 
udpegningsgrundlaget på grund af projektets meget 
lokale påvirkning og den store afstand til det nærmeste 
Natura 2000-område. 

Se kort 5 bagerst i dokumentet 

 

4.d) 
Spredningskorridorer 

 x  Indenfor planområdet er to mindre vandhuller der 
begge er § 3 registreret. Resten af arealet er dyrket 
landbrugsjord.  

Faxe Kommune vurderer, at planerne ikke vil have 
påvirkning på dyr og planters fremtidige muligheder for 
at sprede sig i området. Tværtimod forventes det, at dyr 
og planters spredningsmuligheder vil blive understøttet i 
forbindelse med det nye boligområde, idet der 
anlægges flere ekstensivt holdte grønne arealer. Dette 
udgør en forbedring i forhold til de begrænsede 
spredningsmuligheder, som det intensivt dyrkede areal 
understøtter i dag. 

 

4.e) Naturbeskyttelse  x  Der er en enkelt mergelgrav, der er registreret som 
værende beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, med et 
registreret vandspejl på cirka 230 m². 

Herudover er der i den vestlige del af arealet en mindre 
§ 3 registreret sø med en ø i midten, der er anlagt 
mellem 2006 og 2008.  

Begge søer fremstår næringsrige med stejle brinker.  

Se kort 6 bagerst i dokumentet 

Der er ingen beskyttede diger i området. 
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4.f) Ændring i skov 
(skovrejsning, 
nedlæggelse af skov, 
fredskov)  

x   Nej, der ikke skov på arealet og det er ikke udpeget til 
skovrejsningsområde. 

 

4.g) Søbeskyttelseslinje 
og/eller 
åbeskyttelseslinje 

x   Mergelgraven har ingen søbeskyttelselinje.  

4.h) Lavbundsjorder x   Der er ikke udpeget lavbundsjorde indenfor området.  

      

5. Kulturmiljø 

5.a) Kulturhistoriske 
forhold (kulturspor, 
kulturmiljøer) 

 x  Planområderne er ikke udpeget kulturmiljø. Det 
kulturmiljø der ligger tættest på planområdet er det 
gamle Teknikum mod nord. Kulturmiljøet er dog 
afskærmet fra planområdet af en omfartsvej og støjvold. 

Se kort 7 bagerst i dokumentet 

 

5.b) Fredede eller 
bevaringsværdige 
bygninger 

x   Der er ingen fredede eller bevaringsværdige bygninger i 
eller i nærheden af planområdet. 

 

5.c) Kirker, herunder 
kirkeomgivelser og 
kirkeindsigt  

x   Nej. Haslev Kirke er ikke synlig fra området  

5.d) Jordfaste og 
andre fortidsminder, 
Arkæologi 
(Museumsloven) 

 x  Der er ikke fredede fortidsminder i området. Der er dog 
lavet en række fund i nærheden af planområdet, som 
spænder fra oldtiden og frem til jernalderen.  
Sydøstdanmarks museum har oplyst, at man ønsker at 
undersøge arealet forud for byggearbejdet. 

Se kort 8 bagerst i dokumentet 
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6. Ressourcer, affald, energi og materialestrøm 

6.a) Arealforbrug  x  Arealet er i Kommuneplan 2021 udpeget til 
(perspektivareal) fremtidig byvækst og udlægges med 
kommuneplanrammen til boligformål. Ved endelig 
vedtagelse af lokalplanen overføres lokalplanområdet 
fra landzone til byzone. 

Se kort 9 bagerst i dokumentet 

Det vurderes at der er behov for at inddrage det 
udpegede område til byvækst, for fortsat at kunne 
tilbyde byggemuligheder i Haslev, da alle udlagte 
boligområder fra Kommuneplan 2021 allerede er 
bebygget eller lokalplanlagt med en forventning om at 
blive bebygget snart. 

Området ligger i naturlig forlængelse af byen. 

 

6.b) Produktion, 
materialer og råstoffer 

 x  Der er ikke gjort særlige tiltag for at minimere forbruget 
af materialer og råstoffer. 

Bygherre forventer dog, at området og boligerne 
opføres som DGNB Guld-certificeret. 

 

6.c) oplag, maskiner x   Der forventes ikke at blive udført særlige arbejder, der vil 
kunne give anledning til mere oplag af materialer eller 
opstilling af maskiner, end forventeligt ved en 
byggemodning. 

 

6.c) Energiforbrug/-
type 

 x  De nye boliger vil blive opført i henhold til det seneste 
bygningsreglement. Energiforbruget i det nye 
boligområde vurderes derfor at være lavt i forhold til 
eksisterende boligområder. 

Der vil blive opført ladestandere i området, som kan 
fremme brugen af elbiler.  

Herudover vil der i lokalplanen være mulighed for at 
opsætte bygningsindpassede solceller. 

Realisering af planforslagene vil medføre et øget 
energiforbrug, idet der etableres nye boliger i området. 
Det vurderes dog ikke at være i et sådan omfang, at der 
vil ske væsentlig påvirkning af miljøet og/eller 
omgivelserne. 
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6.d) Affaldsmængder/-
typer 

x   Der forventes ikke at være større affaldsmængder end 
forventeligt forbindelse med realiseringen af byggeriet. 
Der vil være tale om almindeligt byggeaffald i 
anlægsfasen og efterfølgende almindeligt 
husholdningsaffald. 

 

6.e) Vandforbrug  x  Planområdet vandforsynes af Faxe Forsyning.  

Yderligere vil lokalplanen give mulighed for at 
genanvende regnvandet i husstanden, til både 
toiletskyld og tøjvask. 

X 

6.f) Kemikalier, 
miljøfremmede stoffer 

x   Den fremtidige anvendelse af planområdet vurderes 
ikke at give risiko for udslip med miljøfremmede stoffer. 

 

6.g) Råstofinteresser x   Der er ikke råstofinteresser indenfor planområdet  

      

7. Bymiljø og landskab, beskyttelseslinjer mv. 

7.a) Grønne 
områder/åbne pladser 

 x  Planområdet ligger i en grøn kile fra Skoleengen og 
Skolemarken og ud mod det åbne land. 

Der vil i planområdet blive arbejdet med større grønne 
områder med stier der forbinder planområdet med 
omgivelserne. 

Se kort 12 bagerst i dokumentet 

x 

7.b) Geologiske forhold x   Der er ingen geologiske interesser i området.   
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7.c) Landskab   x Landskabet indenfor planområdet er let skrånende fra 
Ny Ulsevej og sydpå. Fra den nordlige til den sydlige del 
af planområdet er der en terrænforskel på cirka 2-5 
meter.  

Området er kun åbent landbrugsland. 

Området er i Faxe Kommuneplan 2021 udpeget som 
bevaringsværdigt landskab. I Landskabsanalysen fra 
2013 står der: Herregårdslandskabets store marker og 
gamle træer i markante skovbryn kombineret med det 
storbakkede dødisterræn og de mange søer gør, at 
landskabet fremstår oplevelsesrigt og særligt 
karakteristisk. 
Den historiske dybde i landskabet fornemmes og derfor 
er delområdet sårbart over for tilføjelse af nye 
landskabselementer. 

Landskabet fremstår nogle steder sammensat af 
forskellige tidsaldre og landskabselementer, eksempelvis 
hvor det historiske herregårdslandskab møder den 
moderne motorvej samt ved bygrænsen til Haslev. 

Men kommuneplantillæg nr. 6 tilrettes udpegningen 
bevaringsværdigt landskab, således at planområdet 
fremadrettet ikke er udpeget. 

Se kort 10 bagerst i dokumentet 

 

7.d) Arkitektonisk udtryk  x  Kommuneplantillægget og lokalplanen vil indeholde 
bestemmelser for bygningers udtryk. Da området vil blive 
et større boligområde, vil det ikke have visuel 
arkitektonisk tilknytning til omkringliggende områder og 
arkitekturen kan derfor have andre udtryk en det 
eksisterende i området uden at det vil have negativ 
indvirkning på omgivelserne.  

Boligerne opføres i enklaver, der indbyrdes er ens i udtryk 
men varierende mellem hinanden. Det vil give et 
differentieret og indbydende bymiljø. 

 

7.e) Bylivet    Ved udnyttelse af planforslaget muligheder for 
boligbebyggelse, vil indbyggertallet stige. Hvilket vil 
være med til at understøtte byens udvikling og tilbud.  

 

7.f) Kystlinjen, herunder 
visuel effekt 

x   Planområdet ligger ikke i nærheden af kysten eller 
indenfor kystnærhedszonen. 
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7.g) Skovbyggelinje, 
herunder visuel effekt 

x   Planområdet er ikke omfattet af skovbyggelinjen.  

7.h) Lys og/eller 
refleksion 

 x  Planforslaget vil indeholde bestemmelser om, at der ikke 
må anvendes reflekterende materialer. 

x 

7.i) Landbrugsinteresser  x  Området ligger i landzone og er udpeget som særligt 
værdifuldt landbrugsområde og hele området dyrkes i 
dag. Udpegningen annulleres for området med 
kommuneplantillæg nr. 6. 

Der er ikke registreret husdyrhold i nærheden af 
planområdet, som vil kunne skabe konflikter i forhold til 
afstandkrav. 

Udpegningen særligt værdifuldt landbrugsområde 
dækker over stort set alle jorde i Faxe Kommune, da 
jorden i kommune generelt er af god dyrkningsmæssig 
kvalitet. Ved endelig vedtagelse af planerne, fjernes 
udpegningen. 

Se kort 11 

 

8. Trafik 

8.a) Trafikbelastningen, 
trafikafvikling 

  x Planerne forventes at give mulighed for cirka 200 nye 
boliger. Området vil blive betjent via Bråbyvej. Den 
endelige udvikling af området forventes derfor at 
generere en del trafik på Bråbyvej.  

 

8.b) Sikkerhed/ tryghed   x Den forventede øgede trafikbelastning fra det nye 
boligområde kan risikere at have indflydelse på 
trafiksikkerheden. Dette vil blive undersøgt i forbindelse 
med en trafikanalyse. 

 

8.c) Trafikstøj    Langs Ny Ulsevej vil der blive reserveret et areal til en 
støjvold, mens der mod syd, ved Kaisholm Skydebane vil 
blive etableret en støjvold. 

Boligerne vil blive placeret udenfor den vejledende 
støjzone på 75 meter ved Ny Ulsevej. Hvis det ved den 
konkrete projektering viser sig, at støjgrænserne kan 
overholdes tættere på, vil der kunne bygges boliger 
tættere på Ny Ulsevej. Det kræver dog at bygherre kan 
fremvise dokumentation for overholdelse af støjkrav i 
forbindelse med byggeansøgningen. 

Se kort 4 bagerst i dokumentet 

 

9. Befolkningen 
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9a) Rekreative 
forhold/friluftsaktiviteter 

 x  Der er i Faxe Kommuneplan 2021 udpeget en Grøn Kile 
der går fra Skoleengen og Skolemarken i nordvest og 
sydøst over. Det nye boligområde ligger indover denne 
udpegning.  

Der arbejdes aktivt med de rekreative interesser i 
planlægningen med etablering af rekreative 
naturområder og stiforbindelser igennem området. 

Det vurderes derfor, at de rekreative interesser i området 
vil blive fremmet. 

Se kort 12 bagerst i dokumentet 

 

9.b) Gener som støj, 
lugt eller andre 
begrænsninger. 

 x  

 

Planforslagene forventes ikke at give gener i form af lugt, 
støj eller andre begrænsninger for naboerne. 

Byggeri vil altid medføre en ændring af udsigten for 
naboerne og kan også give en ændring af lys og 
skyggeforhold på de omkringliggende arealer. Disse 
ændringer er minimeret mest muligt ved at udlægge 
bygefelter g fastsætte bestemmelser for størrelser og 
materialevalg, samt for belysning og brugen af 
reflekterende materialer. 

X 

9.c) indendørs 
støjpåvirkning 

x   Faxe Kommune vurderer, at planforslagene ikke vil give 
indendørs støjpåvirkning. 

 

9.d) Sundhed x   Faxe Kommune vurderer, at planforslagene ikke vil give 
en ændring i forhold til befolkningens sundhed generelt. 

 

9.e) Sociale forhold x   Lokalplanen vil give mulighed for at opføre et fælleshus 
til gavn for områdets beboere. 

 

9.f) Økonomiske 
forhold 

 x  Realiseringen af planerne understøtter byudvikling og 
tilflytningen til Haslev, hvilket Faxe Kommune vurderer 
har en positiv betydning for den lokale økonomi. 

 

9.g) Brand, eksplosion, 
giftpåvirkning eller 
andre ulykker. 

x   Faxe Kommune vurderer, at planforslagene ikke giver 
øget risiko for brandfare, eksplosion eller giftpåvirkning. 
Faxe Kommune vurderer at hverken anlæg eller det 
færdige byggeri vil medføre øget risiko for ulykker 
generelt. 

 

10. Interessent forhold (Skal høres i processen, der kan være andre projekter i gang) 

Borgere    Planforslagene sendes i 8 ugers høring og der inviteres til 
borgermøde i høringsperioden. 
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Virksomheder    Planforslagene sendes i minimum 8 ugers høring og der 
inviteres til borgermøde i høringsperioden. 

• Faxe Forsyning 
• Haslev Fjernvarme 

 

Myndigheder    Berørte myndigheder modtager planforslagene gennem 
plandata.dk 

• Bolig- og Planstyrelsen i forhold til nationale 
interesser, herunder særligt bevaringsværdigt 
landskab 

• Landbrugsstyrelsen - landbrugsloven 
 

 

Forening    Planforslagene sendes i 8 ugers høring og der inviteres til 
borgermøde i høringsperioden. 

 

Andre    Planforslagene sendes i 8 ugers høring og der inviteres til 
borgermøde i høringsperioden. 

• Museum Sydøstdanmark 
• Østsjællands Museum 

 

Andre forhold   

Sammenfatning 
Skal der udarbejdes en 
egentlig miljøvurdering 
af planforslagene? 

 

 JA   

 

Det er Faxe Kommunes vurdering, at planforslagene 
kan have en påvirkning på landskabet. 

Området er i kommuneplan 2021 udpeget som 
bevaringsværdigt landskab. 

Med Kommuneplantillæg nr. 6 tilrettes udpegningen 
bevaringsværdigt landskab og særligt værdifuldt 
landbrugsområde, således at planområdet ikke 
fremadrettet er omfattet af udpegningen. 

Det er Faxe Kommunes vurdering, at der vil være en 
øget trafikal belastning på Bråbyvej med opførelsen af 
200 boliger.  
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Kort 1: Planområdet og Områder med særlige 
drikkevandsinteresser 
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Kort 2: Planområdet og 1 meter højdekurver 
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Kort 3: Planområdet og vandindvindingsområder og meter ler 
over kalkmagasin 
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Kort 4: Planområdet og støjzoner 
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Kort 5: Planområdet og Natura 2000 områder 
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Kort 6: Planområdet og § 3 beskyttet natur 
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Kort 7: Planområdet og kulturmiljøer 
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Kort 8: Planområdet og ikke fredede fortidsminder 
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Kort 9: Planområdet og byzone 
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Kort 10: Planområdet og bevaringsværdigt landskab 
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Kort 11: Planområdet og særligt værdifuldt landbrugsområde 
 

 

 

 

 



Screening for miljøvurdering  
Lokalplan nr. 500-95, Kommuneplantillæg nr. 6 og spildevandstillæg nr. 2  19. april 2022 

Side 29 af 29 
 

Kort 12: Planområdet og grøn kile 
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