
NOTAT 
– AFGRÆNSNING AF MILJØRAPPORT 

2022-07-19

1. Indledning
Faxe Kommune har igangsat udarbejdelse af en lokalplan for omdannelsen af
Lysholm Allé 86 og 86A fra et eksisterende erhvervsområde til et nyt boligområde.
Lokalplanen omfatter matr. nr. 17dt og 17dv Haslev By, Haslev. Området er i Faxe
Kommuneplan 2021-2033 udlagt til boligområde med mulighed for bebyggelse i 3
etager.

Faxe Kommune har holdt indledende idefasehøring af planen om boligbyggeri i
området i perioden fra d. 5. maj til d. 22. maj 2022. I idéfasen er der kommet 9 for-
slag og kommentarer til den kommende planlægning for området. Forslagene om-
handler overordnet set forslag til infrastruktur og ønske om, at der ikke planlægges
for 4 etager, men maksimalt 3 etager.

Forud for udarbejdelsen af miljørapporten for plangrundlaget skal der gennemfø-
res en afgrænsning af miljøvurderingens omfang. Afgrænsningen har til formål at
fastlægge miljørapportens indhold og detaljeringsgrad.
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2. Miljørapport
Planer, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kan kun vedtages på
baggrund af en omfattende vurdering af konsekvenserne for miljøet. Vurderingen
skal påvise, beskrive og vurdere projektets væsentlige direkte og indirekte virkning
på blandt andet:

• Biologisk mangfoldighed samt fauna og flora

• Befolkningen og menneskers sundhed

• Jordbund, vand, luft og klimatiske faktorer

• Materielle goder, arkitektonisk og arkæologisk arv, kulturarv, herunder kirker
og deres omgivelser samt landskab

Det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer.

Inden miljørapporten bliver udarbejdet, høres relevante myndigheder om miljørap-
portens indhold.

Miljørapporten skal give en samlet beskrivelse af plangrundlaget og dets miljøkon-
sekvenser, som kan give grundlag for såvel offentlig debat som myndighedernes
endelige beslutning om vedtagelse af plangrundlaget.

Miljørapporten skal som minimum indeholde:

· En overordnet beskrivelse af planen og sammenhængen til øvrige planer
og programmer

· En beskrivelse af de nuværende miljøforhold og en vurdering af udviklin-
gen, hvis planen ikke vedtages

· En beskrivelse af, hvordan der er taget hensyn til planens mulige påvirk-
ning af beskyttede områder og relevante nationale og internationale miljø-
målsætninger

· En beskrivelse af rimelige alternativer og det valgte alternativ, planlagte
afværgeforanstaltninger og manglende viden

· En beskrivelse af eventuel overvågning af planens miljøpåvirkning.
·

2.1. Afgrænsningsnotat
Det er hensigten med afgrænsningen af miljørapportens indhold, at det afgøres,
hvilke forhold det er væsentligt at beskrive, analysere og vurdere i miljørapporten,
samt detaljeringsniveauet. I det omfang det vurderes, at en eller flere af de
nævnte faktorer påvirkes væsentligt, vil dette blive nærmere belyst i miljørappor-
ten.

Afgrænsningen omfatter på baggrund af miljøvurderingslovens miljøbegreb en
identifikation af:

· De miljøpåvirkninger, som bliver en konsekvens - direkte eller indirekte -
af planen.

· De miljøpåvirkninger, som forventes at blive håndteret i miljørapporten.
· Vurderingskriterier knyttet til de identificerede miljøpåvirkninger, herunder

typen af databehov.
· De relevante miljømålsætninger (nationale/regionale), som skal inddrages

i miljøvurderingen.
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I det følgende gennemgås planens sandsynlige indvirkninger på de i miljøvurde-
ringsloven anførte miljøfaktorer. Gennemgangen har til formål at identificere, om
der er miljøfaktorer, som på det nuværende vidensgrundlag kan udelukkes at ville
blive påvirket væsentligt som følge af vedtagelsen af det nye plangrundlag.

3. Lovkrav til indhold
Miljørapporten skal udarbejdes således, at den opfylder kravene efter miljøvurde-
ringslovens § 12 stk. 1-4 og bilag 4.

Afgrænsningsnotatet er udarbejdet på baggrund af sagens oplysninger samt Faxe
Kommunes faglige viden og erfaringer om relevante planer og deres mulige ind-
virkning på den kommende lokalplan.

4. Projektbeskrivelse 
Erhvervsejendommen på hjørnet af Bækvej og Lysholm Allè, der i dag rummer
Det Blå Marked, udvikles til et nyt boligområde med lejeboliger af forskellige typer
og størrelser.

De eksisterende bygninger, der består af flere betonelementhaller og ældre
erhvervsejendomme, rives ned.

Den nye bebyggelse består af 136 boliger i form af rækkehuse i 1-2 etager.

Boliger vil blive opført med facader i tegl, puds og træ. Alle boliger vil have
niveaufri adgang og adgang til et lille havestykke eller gårdhave, og vil derudover
have andel i de fælles grønne udearealer, fælleshus og øvrige fællesfaciliteter.
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Illustration af mulig rækkehusbebyggelse i planområdet

Planområdet grænser mod syd op til Lysholm Allé og et villakvarter og mod vest af
Bækvej og et erhvervsområde med bl.a. brandstation og kommunal
materialeplads. Øst for planområdet ligger Maglegården, et kommunalt ejet grønt
område med nyttehaver, spejderhytte og daginstitution. Øst for planområdet langs
Lysholm Alle ligger en rækkehusbebyggelse. Nord for området ligger Bygma
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byggecenter, og mellem projektområdet og Bygma løber Gillesbæk i et smalt,
grønt område.

5. Forholdet til anden planlægning og lovgivning
Forholdet til anden lovgivning og planlægning vil indgå i miljørapporten. Området
er ikke omfattet af lokalplan. Den ændrede anvendelse fra erhvervsejendom til bo-
ligområde forudsætter udarbejdelse af en lokalplan.

For planområdet skal der tages hensyn til, at der i den nordligste del af området er
udlagt økologisk forbindelse langs Gillesbæk, og at den sydligste del af området
langs Lysholm Allé er udpeget som støjbelastet areal.

Størstedelen af arealet er desuden udpeget som lavbundsareal i kommuneplanen.

I de tilfælde, hvor der er konflikter med arealmæssige bindinger og beskyttelses-
mæssige interesser, skal disse bindinger være håndteret i forbindelse med den
nye lokalplan.

6. Indhold, form, krav og struktur i miljørapport
Faxe Kommunes krav og forventninger til miljørapporten fremgår af nedenstå-
ende.

Faxe Kommune ønsker, at miljørapporten skal indeholde oplysninger om, hvilke
konsekvenser for miljø de nye planlægningsmæssige rammer kan give. Desuden
ønsker Faxe Kommune, at miljørapporten indeholder en beskrivelse af de på-
tænkte foranstaltninger vedrørende overvågning af de væsentlige indvirkninger på
miljøet ved planens gennemførelse. Væsentlige negative og væsentlige positive
konsekvenser af planen skal medtages.

I det følgende gennemgås planens sandsynlige indvirkninger på de i miljøvurde-
ringsloven anførte miljøfaktorer. Gennemgangen har til formål at identificere, om
der er miljøfaktorer, der på det nuværende vidensgrundlag kan udelukkes at ville
blive påvirket væsentligt som følge af vedtagelsen af det nye plangrundlag.

6.1.1. Biologisk mangfoldighed samt fauna og flora
Der er ingen kendte naturværdier i området eller dets umiddelbare nærhed (Miljø-
portalen og Arter.dk). Nærmeste forekomst af særligt beskyttede arter (bilag IV-
arter) er springfrø og stor vandsalamander i Haslev Orned, mere end 1,4 km nord
for området og grøn mosaikguldsmed i to vandhuller syd for jernbanen, mere end
800 m syd for området. Alle 3 arter er primært knyttet til vandhuller, hvor de yng-
ler. Der er ikke vandhuller i planområdet i dag. Springfrø og stor vandsalamander
raster primært i skov, men vandrer ikke så langt, at de kan forventes at fore-
komme rastende i området.

Træer i planområdet er mindre end 70 år gamle.

Konklusion: Muligheder for spredning af arter i økologisk forbindelse og træers
eventuelle naturværdi skal beskrives.

Vurderingskriterier, indikatorer og databehov: Træer skal besigtiges med henblik
på vurdering af eventuel naturværdi, og dette skal beskrives i rapporten.

Mulighed for anvendelse af den økologiske forbindelse for relevante dyre- og plan-
tearter skal beskrives og vurderes.
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6.1.2. Befolkningen og menneskers sundhed
Udbygningen vil få indflydelse på de omkringliggende vejes trafik, men de udførte
beregninger af trafikmængder og kapacitet viser, at de sikkerhedsmæssige forhold
og god trafikafvikling opnås for både de hårde og bløde trafikanter i området og at
den planlagte udbygning ikke vil medføre kapacitetsmæssige udfordringer.

Lokalplanområdet ligger i bymæssig bebyggelse og er påvirket af støj fra veje og
erhverv.

Støj fra planområdet forekommer i begrænset omfang i anlægsfasen, og vurderes
ikke at udgøre en gene når retningslinjer for særligt støjende arbejder overholdes.
I driftsfasen vil der ikke være en støjpåvirkning fra området der overskrider påvirk-
ningen i dag.

Konklusion:

Trafik skal ikke miljøvurderes.

Da en væsentlig påvirkning på menneskers sundhed ikke kan udelukkes, for så
vidt angår støj fra omgivelserne ind i området, skal dette belyses i miljørapporten.

Vurderingskriterier, indikatorer og databehov: Støj fra veje og erhverv beskrives og
vurderes på baggrund af støjberegninger.

6.1.3. Jordbund, vand, luft og klimatiske faktorer
Lokalplanområdet er undersøgt for jordforurening af projektejer, og undersøgelsen
har vist forekomst af kulbrinter. Det skal sikres, at der ikke er forurenet jord på
overfladen eller afdampning fra forurenet jord i bygninger.

Afledning af regnvand fra de befæstede arealer vurderes at være fra et stort set
uændret areal sammenlignet med i dag, og da der etableres LAR-anlæg til be-
handling af regnvand fra tage, vurderes kvaliteten og mængden af regnvand fra
området ikke at medføre miljøpåvirkninger.

Konklusion: Da konsekvenserne af den nye lokalplan forventes at kunne påvirke
jord, medtages disse aspekter i miljørapporten.

Vurderingskriterier, indikatorer og databehov: Vurderingen af jord vil blive baseret
på projektudviklers analyser af forholdene og forslag til håndtering af de kendte
forureninger.

6.1.4. Materielle goder, arkitektonisk og arkæologisk arv, kulturarv, herun-
der kirker og deres omgivelser samt landskab
Området rummer ingen kendte materielle goder eller kulturarvsværdier, men der
kan i begrænset omfang forekomme arkæologiske værdier i den del af jorden, der
endnu ikke er berørt af anlægsarbejder.

De eksisterende bygninger i området, der nedrives, er hovedsageligt erhvervsbyg-
ninger fra 1970-80erne og har ikke kulturhistorisk værdi.

Konklusion: Da der ikke er sandsynlighed for påvirkning af værdier, skal emnet
ikke behandles.
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6.1.5. Kumulative forhold
Det indbyrdes forhold mellem ovenstående miljøfaktorer, samt med andre planer i
området kan være af et vist omfang.

Der redegøres for sammenhængen mellem identificerede mulige effekter og ku-
mulative effekter fra andre planlagte planer.
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