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1 Indledning 
Faxe Kommuneplan 2021 udstikker de overordnede mål, retningslinjer og 
rammer for den fysiske udvikling i de kommende 12 år. Kommuneplanen er 
revideret iht. den kommunale Planstrategi 2020 samt de nationale interes-
ser i kommuneplanlægning. Kommuneplan 2021 udgør således et bindeled 
mellem landsplanlægningen og de bestemmelser for den enkelte ejendom, 
der fastlægges i efterfølgende lokalplaner og ved enkeltafgørelser efter an-
den lovgivning. 

Forslag til Kommuneplan 2021 er omfattet af krav om miljøvurdering i hen-
hold til § 8 i miljøvurderingsloven1, idet der er tale om en plan for den 
fremtidige fysiske planlægning, der også fastlægger rammer for fremtidige 
anlægstilladelser. Derfor udarbejdes der en miljøvurdering af planforslaget i 
overensstemmelse med Miljøvurderingslovens afsnit II.  

Miljøvurderingen bygger på de ændringer i det eksisterende plangrundlag, 
som kommunen ønsker at gennemføre i Kommuneplan 2021. Der er såle-
des ikke tale om en miljøvurdering af planforslagets samlede indhold.  

Miljøvurderingens detaljeringsniveau følger kommuneplanens detaljerings-
niveau og er således holdt på et overordnet og generelt niveau. Nærmere 
vurdering af konkrete konsekvenser vil afhænge af den efterfølgende, mere 
detaljerede lokalplanlægning, der ligeledes er omfattet af miljøvurderings-
lovens bestemmelser. 

Miljøvurderingen bygger på en gennemgang af ændringerne i kommune-
planlægningen som følge af forslaget til kommuneplan 2021. På baggrund 
heraf er der i medfør af Miljøvurderingslovens § 11 udarbejdet en afgræns-
ning af miljøvurderingen, der indeholder en vurdering af miljøvurderingens 
omfang og detaljeringsgrad. Afgrænsningen er gennemført i en intern pro-

                                               

1 Lov nr. 973 af 25.06.2020 om miljøvurdering af planer og programmer og 
af konkrete projekter (VVM) 
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ces i kommunen og dels gennem en høring af berørte myndigheder i over-
ensstemmelse med lovens § 11. Afgrænsningen har været sendt i høring i 
overensstemmelse med lovens § 32.  

Denne miljørapport er udarbejdet af COWI A/S i et samarbejde med Faxe 
Kommune. 

1.1 Kommuneplan 2021 indhold  
I miljøvurderingen fokuseres der på de ændringer kommuneplan 2021 med-
fører, i forhold til en generel viden om de miljøpåvirkninger som planens 
udlæg af områder og arealer til bestemte aktiviteter giver anledning til. 
Ændringer vurderes i denne sammenhæng i forhold til det gældende plan-
grundlag (Faxe Kommuneplan 2013), der som referencegrundlag udgør 0-
alternativet.  

I gennemgangen af kommuneplanens forslag til ændringer i den eksiste-
rende planlægning er der blevet fokuseret på substantielle ændringer. Rene 
redaktionelle ændringer såsom sammenskrivning, uddybning, indflyvning, 
mv. forventes ikke at have betydning for den fremtidige planmæssige regu-
lering af aktiviteter udelades fra miljørapporten. Det samme gør sig gæl-
dende for konsekvensrettelser ift. allerede gældende lovgivning eller plan-
lægning, da dette i praksis ikke fører til ændringer i kommunens admini-
stration. Sluttelig er mindre ikke-væsentlige planændringer udeladt.  

Nedenfor præsenteres et overblik over de væsentlige ændringer i de kom-
munale retningslinjer og rammer, som Kommuneplan 2021 medfører.  

1.1.1 Nye eller ændrede retningslinjer 
Nogle ændringer i kommuneplanens retningslinjer er rettet imod implemen-
tering af Planstrategi 2020, mens andre ændringer har udspring i de natio-
nale interesser for kommuneplanlægningen og planlovsændringen i 2017 
med de deraf afledte bekendtgørelser/vejledninger om produktionserhverv, 
klimatilpasning, Grønt Danmarkskort, mv. De nye eller væsentligt ændrede 
retningslinjer præsenteres nedenfor. 

 
Tema Ændring 

Produktionsvirksomheder Der er udpeget to områder til produkti-
onsvirksomheder. Det drejer sig om 
Symbiosen placeret nær Sydmotorvejen 
og Faxe Ladeplads Erhvervshavn. Begge 
områder omkranses af en konsekvens-
zone, der skal hjælpe med at forhindre 
miljøkonflikter.  

Landsbyerne  Der er afgrænset fire nye landsbyer - St. 
Elmue og Ebbeskov, der er udpeget som 
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udviklingsområder i kystnærhedszonen 
og Svalebæk, der er afgrænset som kul-
turmiljø. Herudover er landsbyen Sme-
rup blevet afgrænset. 

Grønt Danmarkskort Der er udpeget områder til Grønt Dan-
markskort. Det giver nye områder til ny 
potentiel natur, nye økologiske forbin-
delser og nye potentielle økologiske for-
bindelser. 

Lavbundsområder Der er udpeget nye lavbundsområder og 
lavbundsområder der kan genoprettes. 

Skovrejsninger Der er udpeget nye skovrejsningsområ-
der, der tilgodeser Grønt Danmarkskort, 
landskabskaraktererne, grundvand og de 
nyudpegede kirkeomgivelser. 

Landbrug Der er som noget nyt udpeget tre områ-
der til store husdyrbrug – det vil sige 
husdyrproduktioner med over 500 dyre-
enheder.  

Bevaringsværdige byg-
ninger 

Der er kommet mere fokus på at sikre 
bevaringsværdige bygninger – også 
gennem lokalplanlægningen. 

Kirkeomgivelser Der er udpeget nye kirkeomgivelser for 
at tilgodese kirkens kontakt med land-
skabet og for at kvalificere mulighederne 
for skovrejsning nær landsbyer. 

Friluftsområder Der er udpeget helt nye friluftsområder 
for at understøtte turisme og rekreation i 
områder, hvor gode oplevelser allerede 
er til stede. 

Turist- og oplevelsescen-
tre 

Der er som noget nyt udpeget fire turist- 
og oplevelsescentre: Gisselfeld Kloster, 
Feddet, Camp Adventure og Jomfruens 
Egede. Udpegningen skal sikre gunstige 
vilkår for større turistattraktioner. 

Campingpladser Mulighederne for indretninger på eksiste-
rende campingpladser er ændret i over-
ensstemmelse med seneste campingreg-
lement. 
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Sommerhusområder Der er udpeget et nyt område til 22 
sommerhusgrunde, og retningslinjerne 
er udbygget med rammer for planlæg-
ning for nye sommerhusområder. Mulig-
heden for feriecentre i sommerhusområ-
der er taget ud, da disse ikke kan ligge 
indenfor sommerhusområder. 

Klimatilpasning Som noget nyt er det undersøgt hvilke 
rammeområder, der er i risiko for over-
svømmelser. Det har ført til nogle gene-
relle forslag til afværgeforanstaltninger i 
forbindelse med lokalplanlægningen. 
Disse fremgår af de generelle rammer. 

Støj Som noget nyt er der udpeget støjkon-
sekvenszoner rundt om vindmøller, veje, 
jernbanen Lille Syd og støjende fritidsan-
læg. Zonerne skal være med til at hindre 
miljøkonflikter. Der er også ændret og 
tilføjet retningslinjer. 

Solenergi Der er indarbejdet retningslinjer for pla-
cering af store solcelleanlæg.  

Grundvand Der er udarbejdet en grundvandsredegø-
relse, der er med til at kvalificere plan-
lægningen i forhold til grundvandets sår-
barhed. Det har affødt en række ret-
ningslinjer. 

Generelle rammer for lo-
kalplanlægning 

Der er ændret i flere principper for lokal-
planlægning for at sætte de rigtige 
rammer for kommunens udvikling. 

Specifikke rammer for 
lokalplanlægning 

Der er tilføjet og ændret flere specifikke 
rammer. De fleste er som konsekvens af 
nye udpegninger, som fremgår af oven-
stående. Herudover er det i flere rammer 
specificeret, hvad der er muligt i de en-
kelte rammer - blandt andet hvornår 
dobbelthuse konkret er en mulighed, og 
hvilke rammer der også er omfattet af 
en kulturmiljøudpegning 
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1.1.2 Nye og ændrede kommuneplanrammer 
Med kommuneplan 2021 udpeges eller ændres der en række rammeområ-
der, der regulerer fremtidige lokalplaner samt bygge- og anlægsprojekter: 

Nye rammer: Der udlægges en ny kommuneplanramme D-B16 for byud-
vikling nord for Karisevej i Dalby på 5 ha og en ny kommuneplanramme FL-
B7 mellem Hestehavevej og Faxe Ladeplads på 5.5 ha.  Der udlægges en ny 
kommuneplanramme FL-S6 for et nyt sommerhusområde ved Strandho-
vedvej.  

Ændrede rammer: Der ændres på rammeafgrænsningen på tre rammer i 
Haslev midtby, for i højere grad at tage hensyn til kommunens kulturmiljø-
udpegninger. Herudover ændres kommuneplanramme H-B37, ved Bækvej 
og Lysholm Allé i Haslev, som omdannes fra erhvervsområde til boligområ-
de. 

Annullerede rammer: En delvist uudnyttet boligramme, R-B1 nord for Gl. 
Næstvedvej og mellem Rønnede og erhvervsområdet på Symbiosen, ind-
skrænkes for at undgå miljøkonflikter med erhvervsområdet. Området mu-
liggør nu i stedet et skovrejsningsområde.  

1.2 Miljørapportens indhold og metode 
Miljøvurderingen tager afsæt i miljøvurderingsloven, som fastsætter krave-
ne til proces og indhold. 

1.2.1 Afgrænsning af miljøfaktorer 
I miljøvurderinger betragtes den sandsynlige væsentlige indvirkning på mil-
jøet ud fra for et bredt miljøbegreb, der bl.a. omfatter biologisk mangfol-
dighed, befolkningen, sundhed, vand, luft, klima, materielle goder, land-
skab, kulturarv, mv.  

I henhold til miljøvurderingslovens § 11 har Faxe Kommune foretaget en 
vurdering af, hvilke miljøfaktorer, der vil være væsentlige at vurdere i mil-
jørapporten med de udførte planændringer for øje. Resultatet heraf blev 
beskrevet i et afgrænsningsnotat og sendt i høring ved berørte myndighe-
der i henhold til miljøvurderingslovens § 32. Med udgangspunkt heri af-
grænses miljørapporten til at omhandle: 

› Biologisk mangfoldighed, flora og fauna 

› Mennesker og befolkningens sundhed 

› Arealanvendelse 
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› Klimatiske faktorer  

› Materielle goder 

› Kulturarv 

› Landskab 

1.2.2 Detaljeringsgrad og datagrundlag 
Ifølge miljøvurderingsloven skal miljørapporten indeholde de oplysninger, 
der med rimelighed kan forlanges med gængse vurderingsmetoder og un-
der hensyntagen til planens detaljeringsgrad og placering i planhierarkiet. 
En miljøvurdering af en kommuneplan vil derfor være på et overordnet de-
taljeringsniveau. 
 
Såfremt kommuneplanens retningslinjer fører til et behov for at redegøre 
for en miljøproblematik i større detaljegrad, vil dette ske i den efterfølgende 
lokalplanlægning eller projektgodkendelse, der ligeledes er omfattet af mil-
jøvurderingslovens bestemmelser. 

Miljørapportens konsekvensvurderinger er udarbejdet på baggrund af aktuel 
viden på tidspunktet for udarbejdelse af planforslaget i form af foreliggende 
planer, rapporter, udpegninger, registreringer mv. I forbindelse med miljø-
vurderingen er der altså ikke tilvejebragt ny data gennem feltobservationer, 
støjberegninger, visualiseringer eller lignende.  

1.2.3 Metode  
Det vurderes på hvorvidt og i hvilket omfang, planen stemmer overens med 
de i lovgivningen og planlægningen fastlagte miljømålsætninger, samt om 
der kan forventes væsentlig indvirkning på de fem miljøfaktorer fastlagt i 
afgrænsningen.  

Kommuneplanens retningslinjer regulerer på et bredt, overordnet planni-
veau, der omsætter kommunens planstrategi og (tidligere) hovedstruktur til 
de regulerende niveauer længere nede i planhierarkiet. Retningslinjerne 
dækker store områder og har i nogle tilfælde ikke en stedbunden geografi. 
Derfor miljøvurderes  
retningslinjerne ved at sammenholde disses "essens" med de fem udvalgte 
miljøindikatorer kvalitativt i et tabel-format.  

Kommuneplanens rammer har modsat retningslinjerne alle en specifik geo-
grafi, indenfor hvilke der planlægges for en specifik anvendelse. Dette mu-
liggør en videre vurdering af, om den påtænkte placering af anvendelser er 
i modstrid med retningslinjernes målsætninger eller på anden måde skaber 
grobund for en  
væsentlig påvirkning af de fem afgrænsede miljøfaktorer. Rammerne vur-
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deres derfor ved en analyse af, om de konflikter med udpegede interesser i 
kommunen, der kunne udgøre en miljøkonflikt.  

Ifølge miljøvurderingsloven skal miljørapporten kun indeholde de oplysnin-
ger, som med rimelighed kan forlanges med hensyn til gængse vurderings-
metoder og til planens detaljeringsgrad og placering i planhierarkiet. Vurde-
ringer afgrænses derfor til et overordnet niveau, idet nærmere vurdering af 
konkrete konsekvenser vil afhænge af den efterfølgende, mere detaljerede 
planlægning og projektgodkendelse på lokalt niveau, der ligeledes er omfat-
tet af Miljøvurderingsloven. 

1.2.4 Alternativer 
Miljørapporten skal med henvisning til miljøvurderingslovens § 12 sammen-
holde planforslagets miljøpåvirkning med rimelige alternativer.  

I denne miljørapport sammenholdes planforslaget udelukkende med et refe-
rence-scenarie, hvor planforslaget ikke vedtages og reguleringen af aktivi-
teter i Faxe kommune fortsætter iht. det eksisterende plangrundlag. Dette 
er planens såkaldte 0-alternativ.  

Vurderingen af 0-alternativet vurderes kort for hver miljøfaktor ved at 
sammenholde påvirkningen af den eksisterende miljøstatus med udviklin-
gen, såfremt de reviderede retningslinjer og rammer ikke bliver godkendt. 

1.2.5 Kumulative effekter 
Kommuneplan 2021 udarbejdes som en paraply af regulering, der skal dan-
ne ramme for bygge- og anlægsprojekter i hele kommunen de kommende 
år. Fordi den favner så bredt, vurderes den ikke at agere kumulativt med 
andre planer lokalt.  

Det kan argumenteres, at planen i sin efterlevelse af de nationale interesser 
for kommuneplanlægning og implementering af ny lovgivning/vejledninger 
agerer kumulativt med de omkringliggende kommuneplaner – f.eks. i im-
plementeringen af Grønt Danmarkskort og dets fokus på økologiske forbin-
delser.   

Kumulative effekter vurderes ikke yderligere i nærværende miljørapport.  

1.2.6 Høring og inddragelse 
Miljøvurderingsloven har et særligt fokus på at sikre høring af berørte myn-
digheder/parter, indflydelse på miljørapportens indhold, inddragelse i be-
slutningsprocessen og adgang til beslutningsgrundlaget. Med reference til 
lovens § 32 omfatter dette: 

Høring af berørte myndigheder forud for afgrænsning af miljørapportens 
indhold og omfang. 
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Høring af offentligheden og berørte myndigheder om udkast til planen med 
miljørapport. 

Offentliggørelse af den vedtagne plan med tilknyttet miljørapport og sam-
menfattende redegørelsen af hvordan miljøhensyn er integreret i planen, 
hvordan tidligere udtalelse er taget i betragtning samt hvorfor planen er 
valgt på baggrund af rimelige alternativer.   

Miljørapportens afgrænsningsnotat blev sendt i høring ved berørte myndig-
heder og organisationer (pkt. 1 ovenfor) d. 23. januar 2021. Disse var: 

› Køge, Ringsted, Stevns og Næstved kommuner 

› Roskilde Stift 

› Slots og kulturstyrelsen 

› Energistyrelsen 

› Miljøstyrelsen 

› Østsjællands museum 

› Museum Sydøstdanmark 

› Center for plan og miljø, faxe kommune 

› Vejdirektoratet 

Der blev modtaget 1 redaktionel bemærkning, der ikke får konsekvenser for 
miljørapporten. 

Denne miljørapport offentliggøres samtidig med forslag til Kommuneplan 
2021 sendes i høring. Rapporten danner endvidere grundlag for den endeli-
ge vedtagelse af Kommuneplan 2021 i form af en sammenfattende redegø-
relse (pkt. 3). 

1.2.7 Ændringer i forslag til Kommuneplan 2021 efter 
høring af afgrænsningsrapporten  

Efter høringen af afgrænsningsrapporten er der i forslaget til Kommuneplan 
2021 foretaget ændringer for kapitlet og retningslinjerne vedrørende de 
bevaringsværdige bygninger. Det er herefter vurderet, at det ikke er aktuelt 
at behandle emnet under miljøvurderingen for kulturarv.  
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2 Ikke teknisk resume 
Miljøvurderingen af forslag til Kommuneplan 2021 for Faxe Kommune er 
gennemført efter Miljøvurderingsloven. Det følgende udgør en sammenfat-
ning af miljørapportens vurderinger med udgangspunkt i miljøvurderingslo-
vens brede miljøbegreb. For nogle af miljøparametrene er det generelt en 
begrænsning, at miljøindvirkningen ikke kan vurderes på det overordnede 
niveau som planen har, fordi indvirkningen afhænger af den efterfølgende 
detaljerede planlægning. 

2.1 Miljøvurdering 
Resuméet nedenfor er en sammenfatning af de miljøkonsekvenser, der er 
beskrevet i miljørapportens kapitel 4 "Miljøvurdering". I sammenfatningen 
er der anvendt samme opdeling og miljøindikatorer, som i beskrivelsen af 
miljøstatus i kapitel 3. 

2.1.1 Biologisk mangfoldighed, flora og fauna 
Det vurderes, at Kommuneplan 2021-2033 overordnet set vil have en væ-
sentlig positiv indvirkning på naturen. Der arbejdes i planen videre med at 
forbedre kvaliteten af de eksisterende naturtyper og der udpeges flere nye 
potentielle områder til etablering af ny natur.   

Der arbejdes i planen videre med at opnå målsætning om god økologisk 
tilstand i søer og vandløb, ved at reducere næringsstoftilførsel og mindske 
landbrugsdriften af vandløbsnære, våde områder. Der er fortsat også fokus 
på at genåbne vandløbsstrækninger der på nuværende tidspunkt er rørlagt.  

Fokus med etableringen af nye naturområder ligger samtidigt på overord-
net, at skabe et mere sammenhængende og grønt Danmarkskort hvor dyr 
og planter mere frit kan bevæge sig imellem områderne og dermed øge de-
res robusthed. 

Kommuneplanen har aktivt taget stilling til, hvor det er hensigtsmæssigt og 
uhensigtsmæssigt at plante skov, på en større del af kommunens areal end 
tidligere. Der er således udpeget 8,4% af kommunens samlede areal til om-
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råder hvor skovrejsning er ønsket. Hvis samtlige af disse områder tilplantes 
vil kommunen have opnået det nationale mål om 20-25% skovdække, idet 
18,4% af kommunens areal på nuværende tidspunkt er skov. 21% af kom-
munens areal er vurderet uønsket med hensyn til skovrejsning hvor dette 
areal i forrige kommuneplan var 16%. 

2.1.2 Mennesker og befolkningens sundhed 
I forslag til Kommuneplan 2021 arealreserveres der til en omfartsvej øst om 
Haslev. Arealreservationen vurderes ikke på det nuværende grundlag, at 
have indvirkning for støjen ved de nærliggende boliger.  

Ligeledes udpeges der nye områder til tre nye større husdyrbrug på over 
500 dyreenheder. Det kan ikke afvises, at områder med større husdyrbrug 
kan påvirke de umiddelbare naboer med lugt. Det vurderes dog, at mulig-
heden for at placere større husdyrbrug ikke umiddelbart vil have en væ-
sentlig negativ påvirkning på områdernes naboer.  

Der udpeges nye friluftsområder som vurderes at være positivt for befolk-
ningens sundhed, idet det giver bedre mulighed for borgerne at komme ud i 
naturlige omgivelser. 

2.1.3 Arealanvendelse 
Forslag til Kommuneplan 2021 omfatter nye kommuneplanrammer til boli-
ger, udpegning af nye perspektivarealer og en arealreservation til omfarts-
vejen. Ændringerne vurderes ikke at have indvirkning på de særligt værdi-
fulde landbrugsområder. Herudover udpeges en række konsekvensområder 
i forslag til kommuneplanen, som heller ikke vurderes at vil få væsentlig 
indvirkning på muligheden for miljøfølsom anvendelse i kommunen.  

2.1.4 Klimatiske faktorer 
I forslag til Kommuneplan 2021 ændres udpegningen for skovrejsningsom-
råderne. Skovområder kan være medvirkende til at forbedre de klimatiske 
faktorer ved at reducere mængden af CO₂. Påvirkningen af klimaet vurde-
res at være relativt lav, da der ikke er tale om en væsentlig forøgelse af 
skovrejsningsområder i kommunen. 

2.1.5 Materielle goder 
Forslag til kommuneplanen omfatter nye byudviklingsmuligheder som sam-
let vurderes at have en væsentlig positiv indvirkning på Faxe Kommunes 
materielle goder. Herudover sikrer udviklingsområderne og perspektivarea-
lerne et fokus på en eventuel udvidelse af kommunens vækst. Derudover 
udpeges og indføres der retningslinjer for produktionsvirksomhederne og de 
oplevelsesøkonomiske centre, som også vurderes at være positivt for de 
materielle goder i forhold til kommunens erhverv og arbejdspladser.   
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2.1.6 Kulturarv 
Der udpeges flere og udvidede kulturmiljøer i forslaget til kommuneplanen 
og det vurderes at bidrage positivt til Faxe Kommunes samlede kulturarv. 
Udpegningen af kulturmiljøerne på baggrund af en samlet screening, der 
har ført til samlede retningslinjer for kulturmiljøerne i kommunen vurderes 
også at medvirke til at påvirke kulturmiljøerne positivt som helhed.  

2.1.7 Landskab 
Forslaget til kommuneplanen omfatter en række nye muligheder for boliger, 
veje og tekniske anlæg. Dette vurderes ikke at have en væsentlig indvirk-
ning på landskabet. Dog bør det undersøges nærmere, ved en eventuel 
konkret planlægning, om det vil stride med anbefalingerne i landskabska-
rakterområderne. Justering af skovrejsningsområder, kirkeomgivelser og 
tilføjelsen af retningslinjer for telemaster vurderes at være positivt for land-
skabet.   
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3 Miljøstatus 
I følgende afsnit redegøres for den aktuelle miljøtilstand i planområdet, som 
omfatter hele Faxe Kommune. Den aktuelle miljøtilstand er beskrevet ud fra 
gældende planer, kommunale strategier og politikker og Faxe Kommunes 
gældende kommuneplan 2013. Den aktuelle miljøtilstand danner grundlag 
for 0-alternativet, som indgår i miljøvurderingen.  

Faxe Kommune har et indbyggertal på ca. 36.800 og kommunens areal ud-
gør 146,8 km². Kommunen grænser mod vest op til Næstved Kommune, og 
mod nord op til Ringsted og Køge Kommune, og mod øst til Stevns.  

Faxe Kommune rummer 7 bysamfund, som vist på Figur 3, med minimum 
900 indbyggere, hvor Haslev og Faxe er de to største byer med henholdsvis 
ca. 12.000 og ca. 4.000 indbyggere. Hovedparten af befolkningen, arbejds-
pladserne samt den private og offentlige service findes i byerne. Faxe 
Kommune er i udvikling, især i Haslev der har set en befolkningsvækst på 
ca. 100 personer årligt. 

Udover de 7 bysamfund rummer Faxe Kommune en række afgrænsede og 
ikke-afgrænsede landsbyer, der ligger i landzonen. Nogle landsbyer ligger 
frit i det åbne land, mens andre efterhånden er vokset sammen med som-
merhusområder eller med en anden by/landsby. Størstedelen af landsbyer-
ne i Faxe Kommune må betegnes som små. Kun otte landsbyer har et ind-
byggertal på over 100, og kun en enkelt landsby har mere end 200 indbyg-
gere. 
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Figur 3  Bymønster i Faxe Kommune jf. Faxe Kommuneplan 2013 

Faxe Kommune har velbevarede natur- og kulturværdier og landskaber, 
som har betydning for turismen og de rekreative muligheder. Turismen i 
kommunen er særligt knyttet til kystområderne, Faxe by og de store natur-, 
landskabs- og kulturværdier.  

3.1 Biologisk mangfoldighed, flora og fauna 

3.1.1 Beskyttet natur  
Faxe Kommune har i perioden 2013-2021 kortlagt 701 ha ny § 3 beskyttet 
natur – en stigning på 48% fra 1.469 ha i 2013 til 2170 ha i 2021. Dette 
skyldes delvist oprettelsen af nye områder, men kan primært tillægges den 
større gennemgang af ikke registreret natur foretaget af Naturstyrelsen i 
2011-2014. I gældende Kommuneplan 2013 prioriteres opretholdelse og 
forbedring af naturtilstanden og har samtidigt udpeget områder med poten-
tiel ny natur hvoraf nogle områder er etableret. 
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En del af de naturområder som findes i landskabet, er natur, som er opstået 
som følge af menneskets kultivering af jorden. På den måde er overdrev, 
enge og også heder et resultat af græsning med dyr og borttagelse af græs 
og næringsstoffer, som har gjort naturen både nøjsom og værdifuld. For at 
disse naturtyper skal fortsætte med at bestå, er det derfor vigtigt, at de 
plejes, så det undgås, at de vokser til i skov og krat. Dette gøres aktuelt 
ved afgræsning, fortrinsvis med kvæg og får og sekundært ved høslet. 

Der er fortsat også fokus på indsatsen i forhold til handleplanerne for Natu-
ra 2000 områder som primært omhandler forbedringen eller fastholdelsen 
af gunstig bevaringsstatus, herunder blandt andet varetagelsen af områ-
dernes bilag IV arter. 

3.1.2 Søer og vandløbs målopfyldelse 
Der er landsdækkende fokus på forbedringen af overfladevandsforekomster 
i Danmark. Gældende Kommuneplan 2013 prioriterer ikke oprettelsen af 
nye søer og vandløb, men nærmere en reduktion i næringsstoftilførslen som 
er den væsentligste faktor til forhindring af målopfyldelse af god økologisk 
tilstand. Dette opnås blandt andet ved at prioritere ekstensivering af sø-
nære arealer. Ved fokus på ekstensivering kan der oprettes mange nye lav-
bundsområder der forhindrer nedbrydningen af de højorganiske jorde og 
medføre reduktion i udledningen af kvælstof, fosfor og drivhusgasser. Eksi-
sterende lavbundsarealer fremgår af Figur 3-1-2. 

Gældende kommuneplan prioriterer også genåbning af rørlagte vandløb idet 
disse blandt andet udgør en spærring for dyre- og planteliv.  
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Figur 3-1-2 Eksisterende og potentielle lavbundsarealer i Kommuneplan 2013 

3.1.3 Grønt Danmarkskort  
I gældende Kommuneplan 2013 har fokus på forbedring af de eksisterende 
økologiske forbindelser (også kaldet grønne korridorer) og har også kort-
lagt, som vist på Figur 3-1-3, nye potentielle forbindelser, hvoraf nogle er 
blevet realiseret. Forbindelserne er udpeget, så de følger ådale eller andre 
topografisk ledelinjer og forbinder større eller mindre naturområder. Det er 
sikret, at det samlede naturnetværk forbindes med nabokommunernes net-
værk, hvor naturgrundlaget gør det muligt. Forbindelserne består primært 
af intensivt dyrkede marker; men i mindre grad også af eksisterende frag-
menterede vandløb, læhegn, naturområder og lignende. Nogen, men langt 
fra alle, potentielle forbindelser blev realiseret i planperioden.  
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Figur 3-1-3 Eksisterende og potentielle grønne korridorer i Kommuneplan 2013. 

3.1.4 Skovrejsning 
I den gældende kommuneplan 2013 er der udpeget arealer med ønsket og 
uønsket skovrejsning. Planen har udpeget 3% af kommunens areal til øn-
sket- og 16,5% til uønsket skovrejsning. Hvis alle udpegede skovrejsnings-
arealer udlægges til skov, vil kommunen være tætter på det nationale mål 
om 20-25% skovdække. 
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Figur 3-1-4 Arealer for skovrejsning ønsket og uønsket i Kommuneplan 2013. 

3.2 Mennesker og befolkningens sundhed 

3.2.1 Støj  
Støj kan være sundhedsskadelig, og kan f.eks. komme fra veje og virksom-
heder. Miljøstyrelsen har derfor opstillet vejledende grænseværdier for støj 
fra forskellige støjkilder til brug i planlægningen. Grænseværdierne udtryk-
ker den støjpåvirkning, der efter Miljøstyrelsens vurdering er miljømæssigt 
og sundhedsmæssigt acceptabel. 

Den gældende Kommuneplan 2013 indeholder retningslinjer om støj fra 
trafik og virksomheder der skal sikre, at støjbelastede arealer ikke udlæg-
ges til støjfølsom arealanvendelse, som f.eks. rekreative områder, boligom-
råder, daginstitutioner og andre offentlige formål. Der er i den gældende 
kommuneplan udpeget et vejledende kort Figur 3-2-1, som viser de områ-
der langs kommunens veje, der er generet af støj, med støjzoner på 250 
meter på hver side af Sydmotorvejen, 75 meter langs de større gennem-
fartsveje og 50 meter langs kommunens interne fordelingsveje. Inden for 
disse støjzoner skal eventuelle støjgener vurderes nøje i sagsbehandling og 
planlægning.  
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Figur 3-2-1 viser de gældende støjzoner i Faxe Kommuneplan 2013 

3.2.2 Lugt fra husdyrbrug 
Lugten fra husdyrproduktionsenheder kommer fra stalde, gødningsopbeva-
ring og i forbindelse med udbringning. Muligheden for meget store husdyr-
produktioner kan medføre en større lokal belastning i form af bl.a. lugtge-
ner, ammoniak og øget transport til og fra brugene. I den gældende kom-
muneplan er der ikke udpeget områder til store husdyrbrug.   

3.2.3 Rekreative arealer 
Friluftsområder er udpeget på grundlag af de store landskabs- og naturop-
levelser, som områderne rummer. Faxe Kommune er med sine mange sko-
ve og badestrande rig på sådanne naturområder med stor rekreativ værdi. 
Friluftsområder er områder, som er særligt egnede til aktiv, men ikke sær-
ligt anlægskrævende friluftsliv. I disse områder ønskes mulighederne for 
friluftslivet udviklet i takt med en øget formidling af den værdifulde natur, 
som ofte er grundlaget for områderne. 
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3.3 Arealanvendelse 
Opførelse af bebyggelse og øvrige ændringer i arealanvendelsen begrænses 
af forskellige beskyttelsesinteresser samt udpegninger i kommuneplanen, 
hvilket særligt har betydning i det åbne land, hvor interesserne er mange 
og forskelligartede. Anvendelse af arealerne i det åbne land indebærer en 
afvejning mellem benyttelse og beskyttelse. Der skal sikres god tilstand for 
landskabet, natur, kulturarv og grundvand samtidig med, at der fortsat er 
mulighed for udvikling af byer og de erhverv, der traditionelt er knyttet til 
det åbne land. 

I Kommuneplan 2013 er der udpeget særligt værdifulde landbrugsområder, 
som vist på Figur 3.3 markeret med brunt. 

 

Figur 3.3 viser de særligt værdifulde landbrugsområder markeret med brunt. 

Områderne fylder en meget stor del af kommunens areal. Inden for de sær-
ligt værdifulde landbrugsområder skal landbrugsinteresserne generelt prio-
riteres højt. 

3.4 Klimatiske Faktorer  
Klimaet er under forandring og forandringerne skyldes blandt andet udled-
ningen af drivhusgasser til atmosfæren, og der arbejdes derfor både glo-
balt, nationalt og lokalt på at reducere udledningen af CO₂.  En omstilling til 
grøn og vedvarende energi er derfor altoverskyggende i kampen mod kli-
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maforandringer. Skovrejsning er også et vigtigt redskab i den grønne om-
stilling da skove lagrer kulstof i stammer, grene og rødder og opsuger der-
med CO₂ når de vokser.  

3.4.1 Skovrejsning 
Skovrejsning er vigtigt i forbindelse med den grønne omstilling, da skove i 
voksealderen optager mest CO₂. Faxe Kommune er i dag dækket af 18,4 % 
skov. Herudover udgør områder hvor skov er ønsket ca. 3 % af og hvor 
skovrejsning er uønsket ca. 16,5 % af kommunens areal. I den gældende 
kommuneplan er det et ønske på sigt at skovrejsningsområder skal opfylde 
det statslige mål en skovandel på 20-25%. 

3.4.2 Solenergi 
Solenergi er en billig grøn teknologi, og er en af de primære virkemidler, 
sammen med vindenergi, der kan sikre en effektiv reduktion af landets 
CO2-udslip.  

Solcelleparker er ofte arealkrævende og placeres tit væk fra byerne, mens 
solvarmeanlæg er mindre og placeres ved eksisterende fjernvarmeanlæg, 
der ligger i tilknytning til byerne. I dag er der lokalplanlagt for solcellepar-
ker ved Freerslev, Langesnave, Høsten Torp, Turebylille og ved Tryggevæl-
de Mark. Dog er der endnu ikke placeret solcelleparker på arealerne omfat-
tet af for disse lokalplaner. 

3.5 Materielle goder  
Materielle goder handler om den funktionelle anvendelse af natur og men-
neskeskabte goder i form af tilgængelighed til og muligheden for at udnytte 
fysiske goder og ressourcer samt restriktioner i anvendelsen af arealer. 

3.5.1 Byudvikling og boliger  
Den fysiske udvikling af Faxe Kommune er i den gældende kommuneplan 
bygget op omkring et bymønster, som vist på Figur 3, hvor Haslev er den 
største by i kommunen, og i kraft af den trafikale beliggenhed, kommunens 
hovedcenter. Herefter er Faxe det primære udviklingscenter, Rønnede og 
Faxe Ladeplads er udviklingscentre og Karise, Dalby og Terslev lokalcentre. 
Ifølge Danmarks Statistik er der ca. 17.250 boliger i Faxe Kommune, hvor 
af ca. 10.800 er parcelhuse, ca. 3500 er rækkehuse og ca. 2900 er etage-
boliger.   

Faxe Kommune har i perioden 2013-2020 oplevet en stigning i indbygger-
tallet på ca. 1500, og en befolkningsprognose for perioden 2020-2024 viser 
en forventet vækst i befolkningstallet på ca. 1.100 personer.  
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3.5.2 Sommerhuse 
ifølge Danmarks statistik er der ca. 770 fritidshuse i Faxe Kommune. Langt 
størstedelen af fritidshusene ligger i sommerhusområder langs Faxe Bugt i, 
og syd for Faxe Ladeplads. De eksisterende sommerhusområder er stort set 
fuldt udbyggede. Ved Faxe Ladeplads ligger kommunens største sammen-
hængende sommerhusområde. Derudover findes yderligere et par mindre 
områder, samt et lille antal enkeltliggende sommerhuse i landzone. 

3.5.3 Produktionsvirksomheder 
Faxe kommune er præget af enkelte store virksomheder og en mangfoldig-
hed af mindre virksomheder inden for en række forskellige brancher.  I den 
gældende Kommuneplan 2013 er erhvervsområderne klassificeret efter Mil-
jøstyrelsens miljøklasser, ”Håndbog om miljø og planlægning”. Miljøklasser 
bruges til en indledende vurdering af, hvilke typer virksomheder der er 
plads til i et område, så miljøproblemer forebygges. Der er opstillet syv 
klasser, hvori de beskrevne virksomhedstyper er indplaceret. Til hver klasse 
knytter der sig en anbefalet mindstebeskyttelsesafstand til forureningsføl-
som arealanvendelse (f.eks. boligområde, skole og lignende). Metoden er 
imidlertid ikke implementeret i alle rammer.   

Det har siden 2017, efter en modernisering af planloven, været muligt for 
kommunerne af udpege erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksom-
heder og herudover etablere et konsekvensområde rundt om denne type 
erhvervsområder. Muligheden skal ses som en måde hvorved kommunerne 
bedre kan beskytte produktionsvirksomheder fra miljøkonflikter i planlæg-
ningen.  

3.5.4 Større husdyrbrug  
Faxe Kommunes landbrugsstruktur er kendetegnet ved mange små brug og 
enkelte store brug. De store landbrug domineres af godser og herregårde. I 
dag er der 757 bedrifter i Faxe Kommune hvor af 119 er bedrifter med hus-
dyrhold, der tilsammen udgør en husdyrproduktion på i alt 6.680 dyreenhe-
der i kommunen.  

I den gældende kommuneplan 2013 er der ikke udpeget større husdyrbrug 
over 500 dyreenheder da man på tidspunktet afventede kortlægningen af 
NFI-områder i Faxe Kommune.  

3.5.5 Oplevelsesøkonomiske centre  
Der er ikke udpeget oplevelsesøkonomiske centre i den gældende Kommu-
neplan 2013. Ikke desto mindre har steder som Feddet og Gisselfeld Kloster 
været kendte turistmål i Faxe Kommune. Senere har Camp Adventure ved 
Ny Næstvedvej, etableret sig som et turistmål for træ-topklatring og har 
senest udvidet deres aktiviteter med et internationalt kendt skovtårn og 
glamping.     
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3.6 Kulturarv 
Kulturarv og kulturmiljøer er en bærende del for et bysamfunds selvforstå-
else og historiske identitet. Kulturmiljøer er geografisk afgrænsede områ-
der, som ved deres fremtræden viser væsentlige træk af samfundets udvik-
ling og menneskers aktiviteter i forbindelse med byggeri og arealanvendel-
se. Kulturmiljøer kan f.eks. være landsbyer, en plads eller gade i byen, et 
befæstningsanlæg, en ådal med bevarede vandmøller, et herregårdsanlæg 
med bygninger osv.  

3.6.1 Kulturmiljøer 
I den gældende Kommuneplan 2013 er der udpeget 29 kulturmiljøer, som 
vist på Figur 3-6-1. Kulturmiljøerne spænder bredt i Faxe Kommune og tæl-
ler landsbyer, herregårde, kalk- og likørindustristationsbyerne og turistmål 
langs kysten.  

 

Figur 3-6-1 viser Faxe Kommunes Kulturmiljøer udpeget i kommuneplan 2013.  
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3.7 Landskab  

3.7.1 Landskabskarakterområder 
Faxe Kommune har et rigt og varieret landskab, der især er præget af byer 
og bebyggelse, større infrastruktur, tekniske anlæg, store arealer med løv-
skov, intensiv landbrugsdrift og kysten mod Faxe Bugt.  

Landskabelige værdier er med udgangspunkt i landskabet som det umiddel-
bart kan ses og opleves. Derfor kan de landskabelige værdier være særligt 
sårbare over for indgreb, som afgørende ændrer landskabets karakter. 

I 2013 fik Faxe Kommune udarbejdet en landskabskarakteranalyse, der re-
sulterede i en udpegning af 11 områder som ”karakterområder”. Karakter-
områderne er opdelt i delområder med forskellige anbefalinger for bebyg-
gelse, skovrejsning og tekniske anlæg.  

3.7.2 Kirkeomgivelser  
Et væsentlig vartegn i kulturlandskabet for mange af landets kommuner er 
kirkerne og deres kirkeomgivelser.  

I den gældende Kommuneplan 2013 er der udpeget beskyttelseszoner for 
20 kirker i det åbne land. Landsbykirkerne er desuden omfattet af en 300 
meter beskyttelseszone, jf. naturbeskyttelseslovens § 19, hvori det er fast-
sat, at der ikke må opføres bebyggelse med en højde på over 8,5 meter 
inden for en afstand af 300 meter fra en kirke, medmindre kirken er omgi-
vet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. 

Derudover er der i den gældende kommuneplan etableret kirkeomgivelses-
linjer, som udpeges efter, hvordan kirkerne opleves i forhold til landskabet. 
Kirkeomgivelser handler om kirkens synlighed som vartegn i landskabet og 
kan variere alt efter kirkens placering og det omgivende terræn og anden 
bebyggelse. Formålet med kirkeomgivelserne er at sikre oplevelsen af kir-
kerne fremadrettet og kommuneplanen indeholder derfor også retningslin-
jer der bestemmer at der skal tages hensyn til kirkeomgivelseslinjerne i 
planlægningen af for eksempel boliger. 

3.8 Referencer 
› Tal om befolkning og areal. Danmarks Statistik, 

www.statistikbanken.dk 

› Faxe Kommuneplan 2013 

› Udkast til Faxe Kommuneplan 2021 

› Landskabsanalyse 
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› Kirkeomgivelser 2020 

› Screening for kulturmiljøer 

› Befolkningsprognose 

› Forekomster af Bilag IV-arter fra "Håndbog om dyrearter på habitatdi-
rektivets bilag IV – til brug i administration og planlægning", Faglig 
rapport fra DMU nr. 635, 2007. 
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4 Miljøvurdering 
 

4.1 Biologisk mangfoldighed, fauna og flora  

4.1.1 Beskyttet natur 
I forslaget til Kommuneplan 2021 er der fortsat fokus på forbedringen af 
den eksisterende natur på samme vis som tidligere. Der er i forhold til tidli-
gere udpeget flere nye potentielle naturområder som i den kommende 
planperiode kan realiseres og samlet forøge kommunens naturarealer. 

Kommunen forholder sig fortsat til Natura 2000 områdernes handleplaner 
for 2016-2021, og også handleplanerne for 2022-2027 når disse på et se-
nere tidspunkt er endeligt udarbejdet (p.t. er der kun udarbejdet basisana-
lyser).  

Ved at værne om de danske naturtyper tages der også overordnet hensyn 
til blandt andet fugle og bilag IV arter på Natura 2000 områdernes udpeg-
ningsgrundlag.   
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4.1.2 Søer og vandløbs målopfyldelse 
Ekstensivering af drift og udpegningen af nye potentielle lavbundsområder, 
samt fortsat arbejde med åbning af rørlagte vandløbsstrækninger vil bety-
de, at kommunen tager endnu et skridt i retningen af vandområdernes 
målopfyldelse, i form af forbedrede fysiske forhold og mindskning af næ-
ringsstofudvaskningen til søer og vandløb. Figur 4-1-2 viser kort over udpe-
gede lavbundsarealer.  

 

Figur 4-1-2 viser lavbundsarealer og lavbundsarealer der kan genoprettes i Kommu-

neplan 2021. 
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4.1.3 Grønt Danmarkskort 
Som man kan se af Figur 4-1-3 er mange af de områder udpeget til poten-
tiel natur også planlagt i forhold til eksisterende og potentielle grønne korri-
dorer. Forslaget til kommuneplanen fortsætter derfor arbejdet med at samle 
naturfragmenterne i Faxe kommune og vil sammen med nabokommunernes 
naturområder føre til større og mere sammenhængende og robuste natur-
områder til gavn for både flora og fauna. 

 

Figur 4-1-3 viser Grønt Danmarkskort i Kommuneplan 2021. 
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4.1.4 Skovrejsning 
Hvor den gældende kommuneplans udpegede skovrejsningsarealer kun lige 
akkurat kan betyde opnåelse af det nationale mål om 20-25% skovdække, 
er der i den nye kommuneplan udpeget flere skovrejsningsområder, som 
vist på Figur 4-1-4. Målet om at nå 20-25% skovareal for hele kommunen 
kan dermed opnås med mere tilfredsstillende resultat, hvis skovrejsningen 
vil ske på samtlige udpegede arealer. Der er generelt taget stilling til en 
noget større del af kommunens samlede areal i forhold til, om der er skov-
rejsning ønsket (øget fra 3% til 8,4%) eller uønsket (øget fra 16% til 21%). 
Skov der er "uheldigt" placeret, udover at være en barriere for øvrig plan-
lægning, kan potentielt udgøre en spredningsbarriere for nogen grupper af 
dyre og planteliv vurderes det positivt, at der aktivt er taget stilling til 
til/fravalg af skov i en større del af kommunens samlede areal end tidligere. 

 

Figur 4-1-4 viser skovrejsningsarealer i Kommuneplan 2021.  

4.1.5 Konklusion 
Forslag til kommuneplan 2021-2032 fortsætter arbejdet med at øge arealer 
og bevare eller forbedre kvaliteten af de danske skov- og naturområder, i 
Faxe kommune. Planens samlede virkning på den biologiske mangfoldighed 
vurderes at være væsentlig og positiv. 
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4.2 Mennesker og befolkningens sundhed 

4.2.1 Arealreservation til omfartsvej 
I forslag til Kommuneplan 2021 udlægges en arealreservation for en kom-
mende omfartsvej øst for Haslev som vist på Figur 4-2-1. Mellem Moltke-
svej og Ny Ulsevej er arealreservationen i en nærhed af under 75 m fra ek-
sisterende boliger. En eventuel påvirkning af støj kan dog først vurderes i 
forbindelse med den konkrete planlægning af omfartsvejen, hvor den kon-
krete placering for vejen kendes.  

 

Figur 4-2-1 viser arealreservation til en omfartsvej. 
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4.2.2 Områder for større husdyrbrug 
Kommuneplanen udpeger tre nye områder til større husdyrbrug over 500 
dyreenheder, nord for Haslev, mellem Olstrup og Rode og mellem Alslev og 
Tågerup, som vist på Figur 4-2-2. Udpegningen af områderne vurderes at 
være i passende afstand fra de større byer men er dog beliggende i nærhe-
den af spredt bebyggelse, i form af landejendomme. I forbindelse med ud-
pegningen henvises der i kommuneplanen til at meget store husdyrproduk-
tioner kan medføre en større lokal belastning i form af blandt andet lugtge-
ner, ammoniak og øget transport til og fra brugene. Kommuneplanen om-
fatter retningslinjer for nyetablering af husdyrbrug så der træffes de nød-
vendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved an-
vendelse af den bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan 
drives så det er foreneligt med hensynet til omgivelserne.  

 

 

Figur 4-2-2 viser udpegede områder til større husdyrbrug. 
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4.2.3 Friluftsområder 
Kommuneplanen udpeger nye områder til rekreative anvendelser og fri-
luftsområder, som kan forbedre befolkningens adgang til rekreative områ-
der, som vist på Figur 4-2-3. Udpegningen af de nye friluftsområder er ud-
peget på baggrund af en kortlægning af oplevelsesværdier ved at kortlægge 
og sammenholde rekreative faciliteter, naturrigdom, udsigtspunkter og lig-
nende. 

  

Figur 4-2-3 viser de nye udpegninger af friluftsområder. 

4.2.4 Konklusion 
Muligheden for en omfartsvej øst om Haslev vurderes ikke på det nuværen-
de grundlag at have indvirkning på støj i nærliggende boliger.  

Da lugtforhold erfaringsmæssigt har vist sig svære at håndtere, kan det 
ikke afvises, at områder med større husdyrbrug kan påvirke de umiddelbare 
naboer med lugt, dog vurderes det at muligheden for at placere større hus-
dyrbrug ikke umiddelbart vil have en væsentlig negativ påvirkning. 

Hvad angår friluftsområder vurderes det positivt for befolkningens sundhed 
at få bedre mulighed for at komme ud i naturlige omgivelser.  
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4.3 Arealanvendelse  

 

Figur 4-3 viser den nye bystruktur i Faxe Kommuneplan 2021. 

4.3.1 Byudvikling 
Forslag til Faxe Kommuneplan 2021 omfatter en ny bystruktur, som vist på 
Figur 4-3, hvor Haslev er hovedbyen og Faxe udpeges som områdeby. Røn-
nede, Faxe Ladeplads, Karise og Dalby er lokalbyer og Terslev er kommu-
nens største landsby.  

Udover en ændring af bystrukturen i Faxe Kommune, indeholder Kommu-
neplan 2021 nye rammer for byudvikling. Der udlægges en rammer til boli-
ger nord for Karisevej i Dalby og mellem Hestehavevej og Faxe Ladeplads, 
som vist på Figur 4-3-1 og Figur 4-3-1.1 
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Figur 4-3-1 viser ramme D-B16 udlagt som nyt boligområde ved Karisevej i Dalby.  

 

Figur 4-3-1.1 viser ramme FL- B7 udlagt som nyt boligområde mellem Hestehavevej 

og Faxe Ladeplads. 

Herudover ændres en kommuneplanramme ved Bækvej og Lysholm Allé, 
der i dag er udlagt til erhverv, til boliger, som vist på Figur 4-3-1.2.  
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Figur 4-3-1.2 viser ramme H-B37, ved Bækvej og Lysholm Allé, som ændres fra er-

hvervsområde til boligområde.  

Der ændres på en delvist uudnyttet boligramme nord for Gl. Næstvedvej for 
at undgå miljøkonflikter med erhvervsområdet og kan nu i stedet muliggøre 
et skovrejsningsområde mellem Rønnede og Symbiosen ved Sydmotorve-
jen. 

  

Figur 4-3-1.3 viser boligramme R-B1, nord for Gl. Næstvedvej, som indskrænkes.  

Der udpeges et nyt rammeområde, som vist på Figur 4-3-1.4, til 22 som-
merhusgrunde ved Strandhovedvej.   



 

 

 
MILJØRAPPORT - MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2021 39

 

Figur 4-3-1.4 viser ny ramme FL-S6 som udlægges til sommerhusområde.  

Der tilpasses herudover en række nye perspektivarealer, så de samlet ud-
gør ca. 250 ha, til byudvikling i kommuneplanrammen ved Faxe Ladeplads 
og Haslev. Herudover udpeges en arealreservation til en omfartsvej ved 
Haslev.  

Perspektivarealer udgør ikke bindende udpegninger i Kommuneplanen men 
er arealer hvor kommunen har til hensigt at planlægge for byudvikling i 
fremtiden. Arealreservationen til omfartsvejen er bindende, men ændrer 
ikke områdets tilstand før en konkret planlægning af en omfartsvej bliver 
aktuel. Arealreservationen til omfartsvejen og perspektivarealerne til byud-
vikling skal ses i forhold til at der er ca. 25.990 ha landbrugsjord i Faxe 
Kommune.  

4.3.2 Arealer til miljøfølsom anvendelse  
I kommuneplanen udpeges der to erhvervsområder forbeholdt produktions-
virksomheder. Det ene område er beliggende i Faxe Ladeplads og det andet 
er beliggende vest for Rønnede. 

Ved det udpegede område beliggende i Faxe Ladeplads, er området om-
kranset af bymæssig bebyggelse. Dette område vurderes derfor ikke at 
ændre på muligheden for miljøfølsom anvendelse.  

Det udpegede område vest for Rønnede omfatter landbrugsareal der støder 
op til Rønnede. I kommuneplanen er områderne udlagt til erhverv.  Områ-
det vurderes derfor ikke at ændre på muligheden for miljøfølsom anvendel-
se.  

Der etableres nye støjkonsekvenszoner rundt om kommunens større vind-
møller, veje, jernbanen Lille Syd og støjende fritidsanlæg som skal begræn-



 

 

     
 40  MILJØRAPPORT - MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2021 

  

se muligheden for at opføre beboelser. Støjkonsekvensområderne er pri-
mært beliggende i landzonen uden tilknytning til bymæssig bebyggelse. 

4.3.3 Konklusion  
Det vurderes at de nye rammer til boliger, perspektivarealer til byudvikling 
og arealreservationen til omfartsvejen ikke har indvirkning på de særligt 
værdifulde landbrugsområder. Det vurderes ligeledes at de forskellige kon-
sekvensområder i kommuneplanen heller ikke har en indvirkning på mulig-
heden for miljøfølsom anvendelse i kommunen.  

4.4 Klimatiske faktorer 

4.4.1 Skovrejsning 
Med forslag til Kommuneplan 2021 forøges arealer til skovrejsning ønsket til 
8,4%.  Arealer hvor skovrejsning er uønsket udgør nu 21%. Det efterlader 
knap 71% af kommunens arealer til mulig skovrejsning, der dog stadig skal 
tage hensyn til at der kan være arealer, der skal friholdes for skovtilplant-
ning, fordi de er omfattet af anden lovgivning. 

Der sker således en forøgelse af arealer, som kan tilplantes med skov, hvil-
ket kan have en positiv påvirkning af klimaet. Skovrejsning binder CO₂, da 
træerne optager CO₂ fra atmosfæren. Skovrejsning bidrager dermed til at 
reducere mængden af CO₂ i atmosfæren, hvilket har en positiv påvirkning 
af klimaet. 

4.4.2 Solcelleanlæg 
Forslag til Kommuneplan 2021 indeholder en oversigt over nye ansøgte pla-
ceringer for tre solcelleanlæg ved Rønnede, Tokkerup og ved Andel i Haslev. 
Herudover er der planer om et solvarmeanlæg ved Faxe Fjernvarme. De 
ansøgte placeringer er vist på Figur 4-4-2. De ansøgte placeringer er ikke 
bindende i kommuneplanen, og der skal derfor udarbejdes kommuneplantil-
læg såfremt ansøgningerne godkendes.   



 

 

 
MILJØRAPPORT - MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2021 41

 

Figur 4-4-2 viser nye ansøgte placeringer og vedtagne områder til solcelleanlæg.  

En øget mulighed for placering af solcelleanlæg vurderes at kunne bidrage 
til andelen af vedvarende energi i kommunen, og vil have en positiv påvirk-
ning på nedbringelse af udledningen af CO₂. Dog er der endnu ikke anlagt 
en fuldt udbygget solcellepark i Faxe Kommune og antallet af hvor mange 
solcelleparker der vil blive etableret kendes ikke på nuværende tidspunkt. 
De ansøgte placeringer vurderes derfor ikke at være væsentlige.  

4.4.3 Konklusion 
Skovrejsningen vurderes at have en positiv indvirkning på klimaet, og er et 
skridt nærmere ønsket om at opnå 20-25% skovarealer i kommunen, dog 
vurderes påvirkningen af klimaet at være relativt lav, da der ikke er tale om 
en væsentlig forøgelse af skovrejsningsområder i kommunen. 

Solcelleanlæg vurderes at kunne bidrage til at øge andelen af vedvarende 
energi i kommunen og have en positiv påvirkning af nedbringelse af udled-
ningen af CO₂. Omfanget af fremtidige solcelleanlæg kendes dog ikke på 
nuværende tidspunkt, og påvirkningen vurderes derfor ikke at være væ-
sentlig. 

 



 

 

     
 42  MILJØRAPPORT - MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2021 

  

4.5 Materielle goder  

4.5.1 Byudvikling 
Der udlægges to nye mindre rammer til boliger og en ny ramme til som-
merhuse. Herudover udlægges der en række perspektivarealer samt udvik-
lingsområder, der kan danne rammen for en fremtidig planlægning for 
kommunen. De nye kommuneplanrammer, perspektivarealer og udviklings-
områder er et skridt henimod Faxe Kommunes ønske om at opfylde en visi-
on om 40.000 borgere i kommunen inden for planperioden. 

4.5.2 Erhverv  
Der udpeges to områder forbeholdt produktionsvirksomheder med konse-
kvensområder ved Faxe Ladeplads og Rønnede rundt om virksomhederne i 
erhvervshavnen og erhvervsområdet ved Symbiosen, som vist på Figur 5-1-
2 og Figur 5-1-2.1. Udpegningerne er med til at sikre at der ikke opnår 
unødige miljøkonflikter mellem produktionsvirksomhederne og deres naboer 
og er således med til at beskytte virksomhederne.    

 

 

 Figur 5-1-2 område forbeholdt produktionsvirksomheder ved Faxe Ladeplads Er-

hvervshavn.                                  



 

 

 
MILJØRAPPORT - MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2021 43

  

Figur 5-1-2.1 område forbeholdt produktionsvirksomheder ved erhvervsområdet ved 

Symbiosen i Rønnede. 

I forslag til kommuneplanen åbnes der op for placeringen af tre større hus-
dyrbrug, nord for Haslev, mellem Olstrup og Rode og mellem Alslev og Tå-
gerup på over 500 dyreenheder i forslag til kommuneplanen, der kan danne 
grundlag for nye arbejdspladser og landbrugserhverv i kommunen.  

Der tilføjes retningslinjer og udpegninger for oplevelsesøkonomiske centre 
for Gisselfeld, Feddet, Jomfruens Egede og Camp Adventure. Retningslin-
jerne giver blandt andet mulighed for at der kan lokalplanlægges for konfe-
rence- og hotelvirksomhed og rekreative tekniske anlæg.  Herudover åbnes 
der op for at nye bygninger kan opføres i tilknytning til eksisterende bebyg-
gelse. Udpegningen og retningslinjerne kan danne grundlag for et positivt 
skridt henimod at det oplevelsesøkonomiske erhverv kan udvide og vækste 
i kommunen.   

4.5.3 Konklusion 
Det vurderes at de mange forskellige udviklinger i Faxe Kommune, samlet 
har en væsentlig positiv indvirkning på Faxe Kommunes materielle goder, i 
forhold til de umiddelbare muligheder for at etablere nye boliger i kommu-
nen. Herudover sikrer udviklingsområderne og perspektivarealerne et fokus 
på en eventuel udvidelse af kommunens vækst. Udpegningen og retnings-
linjerne for produktionsvirksomhederne og de oplevelsesøkonomiske centre 
kan medvirke til at forankre og vækste arbejdspladserne og erhvervet i 
kommunen og vurderes at være positivt.   
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4.6 Kulturarv 

4.6.1 Kulturmiljøer 
I forslag til Kommuneplan 2021 er de oprindelige udpegninger for landsby-
er, byer, herregårde og øvrige kulturmiljøer annulleret og ændret til nye 
udpegninger i overensstemmelse med en screening foretaget af Aarhus Ar-
kitektskole i 2019. Kulturmiljøerne er således forøget med 9 nye kulturmil-
jøer, så der i alt er 38 kulturmiljøer i Faxe Kommune. Som det fremgår af 
Figur 4-6-1 er der tale om enten udvidelser eller nytilkomne udpegninger af 
kulturmiljøer.  

 

Figur 4-6-1 viser de nye udpegede kulturmiljøer i Faxe Kommuneplan 2021.  

4.6.2 Konklusion   
At bevaringsværdige bygninger skal sikres når der lokalplanlægges, vurde-
res at have en positiv indvirkning på kulturarven.  

Udpegningen af kulturmiljøerne på baggrund af en samlet screening, der 
har ført til samlede retningslinjer for kulturmiljøerne i kommunen vurderes 
at medvirke til at påvirke kulturmiljøerne positivt som helhed.  
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4.7 Landskab  

4.7.1 Arealreservation til omfartsvej 
Arealreservationen til en omfartsvej syd-øst for Haslev er beliggende inden 
for landskabskarakterområde 4. Gisselfeld-Bregentved dødis- og herre-
gårdslandskab og inden for delområde M1.  

Arealreservationen vurderes ikke at stride mod anbefalingerne for delområ-
de M1.     

4.7.2 Perspektivarealer og udviklingsområder  
Der udlægges en række nye perspektivarealer i forslag til kommuneplanen: 
 
Faxe Ladeplads: Der udpeges tre perspektivarealer, der vist på Figur 4-7-i 
periferien af Faxe Ladeplads. Arealerne er beliggende indenfor landskabska-
rakterområde 9. Faxe Ladeplads og delområde M1. Det anbefales inden for 
delområdet at den tydelige overgang mellem Faxe Ladeplads og sommer-
husområdet Strandlodshuse skal opretholdes ved at undlade byggeri mel-
lem de to typer af bebyggelse, så de to områder ikke flyder sammen.  

 

Figur 4-7-2 viser perspektivarealer ved Faxe Ladeplads i Kommuneplan 2021.  

Haslev: Et perspektivareal syd for Haslev udvides som vist på Figur 4-7-
2.1. Arealet er beliggende inden for landskabskarakterområde 1. Teestrup 
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issø-landskab med morænebakker og inden for delområde M2. Det anbefa-
les for delområde M2 at ved nye udlæg af områder til boligbebyggelse bør 
bebyggelsen bør holdes samlet.  

 

Figur 4-7-2.1 viser perspektivarealer ved Haslev i Kommuneplan 2021.  

Samlet vurdering: Perspektivarealer er ikke bindende i kommuneplanen 
på samme måde som kommuneplanrammer er det. Perspektivarealer er 
således udelukkende arealer i kommunen, hvor der eventuelt kan byudvik-
les i fremtiden. Perspektivarealerne vurderes derfor ikke at have en indvirk-
ning på landskabet, dog bør en eventuel konkret byudvikling ved Faxe La-
deplads, mellem Faxe Ladeplads og Strandlodshuse vurderes nærmere i 
forhold til landskabskarakterområdernes anbefalinger.   

4.7.3 Områder til større husdyrbrug  
I forslag til kommuneplanen åbnes der op for placeringen af tre større hus-
dyrbrug, nord for Haslev, mellem Olstrup og Rode og mellem Alslev og Tå-
gerup, på over 500 dyreenheder 

Haslev: Udpegningen af området er placeret inden for landskabskarakter-
område 1. Teestrup issø-landskab med morænebakker delområde M1, hvor 
det anbefales at de markerede grænser mellem byområder og det åbne 
land opretholdes og byggeri uden tilknytning til eksisterende bebyggelse 
bør undgå. Herudover bemærkes det at landskabet i forvejen er delvist for-
styrret af tekniske anlæg.  
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Derfor kan en forøgelse af tekniske anlæg medføre at oplevelsen af disse 
kan blive dominerende.   

Mellem Olstrup og Rode:  Udpegningen af området er placeret inden for 
landskabskarakterområde 5. Lystrup moræne og herregårdslandsskab og 
delområde M2, hvor det bemærkes at velplacerede tekniske anlæg er ikke i 
strid med målsætningen om at udvikle området. Herudover anbefales det at 
der bør arbejdes mod, at grænsen mellem lands bybebyggelse, landområde 
og øvrig, spredt bebyggelse er klart defineret. 

Mellem Alslev og Tågerup: Udpegningen af området er placeret inden for 
landskabskarakterområde 6. Karise moræne og landbrugslandskab og del-
område M3 hvor det anbefales at den skarpe markering mellem by og land 
bevares ved at undgå spredt bebyggelse i udkanterne.  

Samlet vurdering: Større husdyrbrug kan i dag være så store at de i høj 
grad kan være med til at påvirke omgivelserne. Udpegningen af områder til 
større husdyrbrug vil først få konsekvenser i den konkrete planlægning. På-
virkningen på landskabet vurderes derfor ikke at være væsentlig. I den 
konkrete planlægning bør det dog vurderes at placeringer og volumen af 
bygningerne ikke strider mod landskabskarakterområdernes anbefalingerne, 
dette bør især være for udpegningen ved Haslev og udpegningen mellem 
Alslev og Tågerup.   

4.7.4 Solcelleanlæg  
Forslag til kommuneplanen omfatter en oversigt over ansøgte placeringer 
for solcelleparker, hvor af to er placeret inden for landskabskarakterområ-
der ved Rønnede og nord for Værløse.   

Rønnede:  Udpegningen af området er placeret inden for landskabskarak-
terområde 5. Lystrup moræne og herregårdslandsskab og delområde M2, 
hvor det bemærkes at landskabet er forholdsvis robust og velplacerede tek-
niske anlæg er ikke i strid med målsætningen om at udvikle området.  

Værløse:  Udpegningen af området er placeret inden for landskabskarak-
terområde 6. Karise moræne- og landbrugslandskab og delområde M1 hvor 
det bemærkes at landskabet er robust i forhold til eventuelle fremtidige an-
læg der dog skal placeres, så visuelle kumulative effekter undgås ved at 
holde god afstand mellem de tekniske anlæg. 

Samlet vurdering: Ud fra landskabskarakterområdernes anbefaleringer og 
bemærkninger er der ikke noget der taler for at udpegningerne af områder 
til solcelleanlæg vil påvirke landskabet.  

4.7.5 Justering af skovrejsningsområder  
Skovrejsningsområder ønsket er udlagt vest for Karise, mellem Dalby og 
Rønnede, nord for Dalby, nord-vest for Leestrup og syd og nord for Haslev. 
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De udlagte områder er beliggende inden for landskabskarakterområder, 
hvor det enten anbefales at der rejses skov, eller hvor det ikke vil være i 
strid med landskabskarakteren at rejse skov. 

De udvidede områder for uønsket skov vurderes ikke at have en påvirkning 
af landskabets tilstand.   

Det vurderes at justeringer af skovrejsninger er positivt for landskabet da 
skovrejsningen ønsket følger anbefalingerne i landskabskarakterområderne.  

4.7.6  Justering af kirkeomgivelser  
Kirkeomgivelserne justeres med Kommuneplan 2021 så der er en større 
ensartethed i udpegningen, da udpegningen er gjort ud fra den samme me-
tode og overvejelser.  

Det vurderes at justeringen af kirkeomgivelserne har en positiv indvirkning 
på bevarelsen af landskabskarakteren med kirkerne som et vigtigt element.  
 

 

4.7.7  Retningslinjer for placering af telemaster 
Kommuneplanen indeholder nye retningslinjer for telemaster i fire forskelli-
ge områder. Retningslinjerne sikrer at telemaster etableres i nærhed til 
bymæssig bebyggelse såsom, landsbyer, større bygninger eller eksisterende 
master. Retningslinjerne forhindrer således i store træk at telemaster ikke 
placeres i det åbne land og i indsigtslinjer til kirker.  
Det vurderes at retningslinjerne har en positiv indvirkning på bevarelsen af 
landskabskarakteren for de pågældende områder hvor telemaster tillades.    

4.7.8 Konklusion 
De forskellige udviklingstiltag i kommuneplanforslaget – boliger, veje og 
tekniske anlæg - vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på land-
skabet. Dog bør det undersøges nærmere ved en eventuel konkret plan-
lægning om det vil stride med anbefalingerne i landskabskarakterområder-
ne.  Justering af skovrejsningsområder, kirkeomgivelser og tilføjelsen af 
retningslinjer for telemaster vurderes at være positivt for landskabet.     

4.8 0-alternativet 
0-alternativet udgøres af den situation, hvor forslag til Faxe Kommuneplan 
2021 ikke vedtages, og de tiltag, som kommuneplanforslaget indeholder, 
ikke gennemføres. 0-alternativet omfatter den nuværende miljøtilstand 
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5 Målsætninger 
Herunder gennemgås de miljømålsætninger, som ikke allerede er omfattet 
af den øvrige miljøvurdering, og det vurderes om/hvordan kommuneplan-
forslaget tager hensyn til disse mål og andre miljøhensyn. 
 
Emne/kilde Målsætninger Vurdering 

FN's Ver-

densmål nr. 

7.3  

Verdensmål 

nr. 11.4  

Verdensmål 

nr. 15.11 

› Inden 2030 skal den 
globale hastighed for 
forbedring af energief-
fektivitetens fordobles  

› Indsatsen for at be-
skytte og bevare kul-
tur- og naturarvs skal 
styrkes 

› Skovområde som andel 
af det samlede land-
område 

› Vedtagelse af kommuneplanen 
vurderes ikke at ændre på 
kommunens energieffektivitet  

› Faxe kommune reviderer kom-
muneplanens retningslinjer og 
udpegninger for kulturmiljøer 
som vurderes at medvirke til en 
bedre sikring af kulturarven  

› Faxe kommune udlægger med 
kommuneplanen yderligere are-
al til ønsket skov 

Det nationale 

skovprogram 

› Skovlandskaber dæk-
ker 20-25 pct. af Dan-
marks areal inden ud-
gangen af det 21. år-
hundrede 

› Faxe kommune udlægger med 
kommuneplanen yderligere are-
al til ønsket skov 

Region Sjæl-

land på for-

kant 

› Grøn omstilling  

 

› Region Sjælland skal 
styrke sit omdømme  

› Kommuneplanen vurderes at 
kunne bidrage til den grønne 
omstilling ved at udlægge flere 
arealer til ønsket skov.  

› Faxe Kommune udpeger ople-
velsesøkonomiske centre i 
kommuneplanen der kan med-
virke til at styrke kommunen og 
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regionens omdømme 

Planstrategi 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

› Byudvikling: Målsæt-
ning om at fastholde 
bysamfundenes sær-
kende og styrke byud-
viklingen 

› Kulturmiljøer: Bevaring 
af det nære samspil 
mellem kirker og land-
skabet 

› Erhverv: Målsætning 
om blandt andet at ret-
te opmærksomhed 
omkring pladskræven-
de og arbejdskraftin-
tensive virksomheder. 

› Turisme: Målsætning 
om at styrke den nu-
værende udvikling af 
natur- og kulturturis-
me.  

› Klima-, miljø og natur-
politik: Målsætning om 
at modvirke klimafor-
andringer - herunder 
reduktion af udledning 
af CO2 og andre driv-
husgasser, mindskelse 
af miljøbelastningen og 
fremme af biologisk 
mangfoldighed. 

› Faxe kommune har revideret 
retningslinjer og udpegninger 
for kulturmiljøer, som vurderes 
at medvirke til bevare byernes 
særkende 

› Kommunen har revideret kirke-
omgivelseslinjer, som vurderes 
at medvirke til at bevare sam-
menspillet mellem kirker og 
landskab 

› Med kommuneplanen udpeges 
der to erhvervsområder forbe-
holdt produktionsvirksomheder.  

                                                 

› Faxe Kommune udpeger nye 
friluftsområder og oplevelses-
økonomiske centre i kommune-
planen der kan medvirke til at 
styrke kommunens natur- og 
kulturturisme 

› Faxe Kommune forøger områ-
der for ønsket skov og imple-
mentere Grønt Danmarkskort 
med vedtagelsen af kommune-
planen, som kan bidrage til at 
modvirker klimaforandringerne.  

Strategi for 

øget adgang 

til naturople-

velser 

› Øge adgangen til na-
turoplevelser 

› Faxe Kommune har med kom-
muneplanen udpeget nye fri-
luftsområder ud fra oplevelses-
værdierne for områderne, som 
kan bidrage til at øge adgangen 
til naturoplevelser i kommunen.  
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6 Afværgeforanstaltninger 
Det fremgår af Miljøvurderingsloven, at miljørapporten skal indeholde op-
lysninger om planlagte foranstaltninger for at undgå, begrænse, og så vidt 
muligt opveje enhver eventuel væsentlig negativ indvirkning på miljøet ved 
planens gennemførelse. 

Der er i miljøvurderingen af forslag til Faxe Kommuneplan 2021 ikke identi-
ficeret væsentlige miljøpåvirkninger og der foreslås derfor ikke afværgefor-
anstaltninger. 
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7 Overvågning 
I henhold til miljøvurderingslovens § 12, stk. 4 i miljøvurderingsloven skal 
miljørapporten indeholde en beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger 
vedrørende overvågning af de væsentlige indvirkninger på miljøet ved pla-
nens gennemførelse i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af § 
14. Ved overvågningen skal det vurderes, om gennemførelse af kommune-
planen medfører de forventede miljøpåvirkninger, som er beskrevet i miljø-
rapporten. 

De tiltag, som muliggøres med kommuneplanforslaget vurderes ikke for sig 
selv at medføre væsentlig indvirkning på miljøet, og der er derfor ikke be-
hov for særskilt overvågning. Eventuelle påvirkninger vil blive overvåget af 
kommunen i forbindelse med den efterfølgende planlægningsproces. 

 

 


