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Ejendommen er beliggende på postadresserne Lysholm Allé 
1, 3 og 5, 4690 Haslev, med stor facadeværdi mod hjørnet af 
Lysholm Allé og Ringstedvej i det centrale Haslev. De om-
kringliggende veje udgør dele af byens hovedveje og betje-
ner således den primære og gennemgående trafik i Haslev. 

Ankerlejer har efter mange års forretningsdriven i Ejendom-
men et yderst veletableret kendskab til beliggenheden samt 
kundegrundlaget i området, og Ankerlejers vurdering af 
netop beliggenhedens kvaliteter understreges i høj grad 
via indgåelsen af den nye 15-årige bindingsperiode for 
SuperBrugsen-lejemålet samt 20-årige bindingsperiode for 
Ok-tankanlægget.

Befolkningstal og byudvikling
Haslev er med 12.040 indbyggere pr. 1. januar 2021 hovedby 
i Faxe Kommune. Byen rummer foruden et varieret handel-
sliv, gymnasie, flere skoler, daginstitutioner, idrætsfaciliteter 
samt en række kulturtilbud, og har således gode forudsæt-
ninger for at fastholde og tiltrække tilflyttere og arbejds-
pladser.

Indbyggertallet i Haslev har over den seneste årrække været 
stødt stigende, og byen vokser - ifølge Kommuneplanen - 
fortsat. Indbyggertallet er fra 2011 til 2021 steget fra 11.088 
til 12.040 personer, svarende til en stigning på 8,6%, og be-
folkningsprognosen for Faxe Kommune beretter ligeledes 
om forsat vækst, hvor indbyggertallet i kommunen ventes at 
stige med 4,7% frem mod 2032.

Ifølge Kommuneplanen skyldes befolkningstilvæksten pri-
mært de mange nye udstykninger i en række af kommunens 
byer, herunder Haslev. 
Læs mere om områdets udvikling på side 22-23.

Trafikforhold
Med togforbindelse til Næstved, Køge, Roskilde og Køben-
havn, busforbindelse til Ringsted og en række af kommu-
nens øvrige byer samt let adgang til Sydmotorvejen (E47) 
udgør Haslev en attraktiv pendlerby for mange. Det bemær-
kes, at Ejendommen er beliggende blot få hunderede meter 
fra Haslev station.

I de kommende år forventes nye sjællandske togforbin-
delser at blive taget i brug med direkte tog mellem blandt 
andet Haslev og København. De nye togforbindelser bety-
der færre skift og kortere rejsetider, og er derfor et vigtigt 
led i forhold til at binde Haslev endnu bedre sammen med 
de omkringliggende byer. Faxe Kommune forventer ifølge 
Kommuneplanen, at byens rolle bliver styrket af de kom-
mende forbedringer i den regionale infrastruktur.
Læs mere om områdets udvikling på side 22-23.

Vurdering
Det er Blue Capitals vurdering, at den gode beliggenhed 
centralt i Haslev danner et bæredygtigt grundlag for driften i  
Ejendommen, og ligeledes sikrer en god prognose for alter-
nativ anvendelse af Ejendommen, såfremt dette skulle blive 
aktuelt. 

Beliggenhed

Kilde: Danmarks Statistik

Befolkningstal pr. 1. januar efter by/kommune og årstal:
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Faxe Kommune 35.277 35.110 35.123 35.119 35.195 35.614 35.916 36.139 36.513 36.576 36.713

Haslev 11.088 11.201 11.306 11.376 11.407 11.653 11.748 11.880 11.897 11.973 12.040
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Ejendommen er ikke underlagt en lokalplan. Når der ikke er 
vedtaget en lokalplan eller byplanvedtægt for et område, 
gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestem-
melser i byggeloven og kommuneplanen. 

Kommuneplanramme: H-C2
Ejendommen er omfattet af Kommuneplanramme H-C2, 
hvor den specifikke ramme er fastsat til hovedanvendelsen 
indenfor "Centerområde, detailhandel".

Specifik anvendelse
Centerformål herunder virksomheder indenfor administra-
tion, offentlig/privat service, hotel, restauration mv. samt 
kulturelle formål. Boligformål: åben/lav, tæt-lav og etagebo-
liger.

Max. bebyggelses %
75 for den enkelte ejendom for etagebebyggelse og ejen-
domme der helt eller delvist anvendes til erhverv. 40 for den 
enkelte ejendom der alene anvendes til boligformål.

Notat 
Haslev midtby er udpeget som kulturmiljø, hvor der gælder 
særlige regler for bl.a. arkitektur – se generelle rammer. Der 
er mulighed for at indrette butikker, da området ligger in-
denfor bymidteafgrænsningen, se generelle rammer.

Rammeområde
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Prognosen for Sydsjælland og Faxe Kommune - 
herunder Haslev by - er god. Dette tildels på baggrund 
af Kommuneplanen 2021-2033 samt den igangværende 
opførelse af Femern forbindelsen, som ventes at skabe et 
solidt fundament for stabil vækst for hele Sydsjælland.

Byudvikling i Haslev
Haslev er Faxe Kommunens hovedby. Det planlægges i Kom-
muneplanen at fastholde og udvikle Haslev som kommu-
nens største by med et bredt udvalg af butikker og services. 
Dette for at tiltrække arbejdspladser, uddannelsesinstitutio-
ner og bosætning.

Nye arealer til byudvikling vil blive udlagt i direkte tilknyt-
ning til den eksisterende byzone, således at ny spredt be-
byggelse undgås. 

Et eksempel herpå er Boligselskabet FlexBo Sjællands opfø-
relse af 36 nye rækkehuse i 'Viften II' i Haslev. 'Viften' rummer 
allerede 32 rækkehuse opført i 2018 og nu udvides området 
således med yderligere 36, indeholder både 4-værelses ræk-
kehuse i to etager samt 2- og 3-værelses etplansrækkehuse. 
Samtlige af de 36 rækkehusene er udlejet. 

Foruden udviklingen af 'Viften II' opføres der ligeledes 24 
nye rækkehuse i 'Haslev Have', hvor første etape ventes at stå 

Områdets udvikling
klar til indflytning primo 2023.

Områderne udgør en central del af Faxe Kommunes strategi 
om flere varierede boligområder, der kan tiltrække borgere 
inden for mange beboersegmenter.

Infrastruktur og trafikudvikling
Som nævnt i beliggenhedsbeskrivelsen forventes det, at 
de nye togforbindelser mellem blandt andet Haslev og 
København bliver taget i brug i 2022. De nye forbindelser 
antages, at styrke Ejendommens beliggenhed grundet  
stationsnærheden blot få hundrede meter fra Haslev station.

De nye togforbindelser betyder færre skift og kortere 
rejsetider for passagerer og kommer mange pendlere samt 
studerende til gode i Haslev. Rejsetiden mellem København 
og Haslev vil efter ibrugtagelsen være blot 45 minutter. 

Den forberede infrastruktur vil ifølge trafikstyrelsen 
udregninger medfører en total forøgelse af det årlige 
passagertal på 174.000 passagerer. 

Femern-forbindelsen
Udviklingen af Femern-projektet bidrager med optimale 
vilkår for stor vækst for Sydsjælland og Lolland, da 
projektet vil forbinde det sydlige Lolland med Tyskland. 
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Erhvervsmægleren Martin Andersen, der er partner i EDC 
Erhverv Poul Erich Bech Næstved udtaler således om 
projektet: 

”Femern-forbindelsen er Nordeuropas største anlægsprojekt 
og bliver en vækstdynamo for Lolland-Falster og et godt stykke 
op på Sjælland – både under anlægsarbejdet og bagefter. 
Forbindelsen skaber også masser af aktivitet på markedet for 
lager- og erhvervslokaler”.

Femernforbindelsens betydning understreges af, at EU 
støtter etableringen af tunnelen. Det skyldes, at forbindelsen 
mellem Danmark og Tyskland kommer til at udgøre en vigtig 
del af det europæiske transportnetværk. Det vil bl.a. åbne for 
nye samhandelsmuligheder og partnerskaber og medføre 
vækst og udvikling på både europæisk, nationalt og lokalt 
plan.

Foto: 19. december 2021


