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1. INDLEDNING 

Lejre Kommune har udarbejdet Forslag til Kommuneplan 2021. Forslag til Lejre Kom-
muneplan 2021 er omfattet af miljøvurderingsloven (LBK nr. 973 af 25/06/2020). De 
foreslåede arealudlæg med tilhørende rammer eller retningslinjer samt ændringer i 
rammer eller retningslinjerne for eksisterende arealudlæg skal miljøvurderes, fordi de 
fastlægger rammer for fremtidige arealanvendelser og anlæg, der kan få væsentlig ind-
virkning på miljøet. 

1.1 BESKRIVELSE AF PROCES 

I nedenstående diagram er den overordnede proces for miljøvurderingen skitseret, og 
det er markeret med en rød cirkel, hvor i processen denne rapport er. Miljøvurderings-
processen forløber sideløbende med kommuneplanrevisionen. 
 
Procesdiagram for kommuneplanforslaget og den sideløbende miljøvurdering. 
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1.2 FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2021 

Forslag til Lejre Kommuneplan 2021 fastlægger de overordnede mål for den fremtidige 
udvikling og arealanvendelse i kommunen samt mere detaljerede retningslinjer for 
arealanvendelsen og rammer for lokalplanlægningen.  
 
Forslag til Lejre Kommuneplan 2021 omfatter følgende ændringer: 

• Arealudlæg til boliger, erhverv og rekreative arealer 

• Revision af tema for plante- og dyreliv – Lejre Kommunes bidrag til Grønt Dan-
markskort” 

• Solcelleanlæg:  
o Retningslinjer for solcelleanlæg 
o Arealudlæg til solceller  

• Konsekvenszoner omkring produktionsvirksomheder  
 
I det følgende præsenteres forslag til ændringer. 

1.2.1. Arealudlæg til boliger, erhverv og rekreative arealer 
 
På grund af tekniske krav til datamodellen i Plandata er der ændret i rammebestem-
melser for eksisterende rammer for blandet bolig og erhverv i byzone. Disse rammer er 
ændret til enten boligområder med mulighed for op til 20 % erhverv, eller til erhvervs-
områder med mulighed for op til 20 % boliger.  
 
Ændringerne har de fleste steder ingen reelle konsekvenser. Dog vil der for den tidli-
gere ramme 6.BE2 – blandet bolig og erhvervsområde ved Åsvejen og Tjørneager blive 
mulighed for at udvikle området med flere boliger. Samlet set vurderes ændringerne af 
eksisterede rammebestemmelser ikke at udgøre væsentlige miljøpåvirkninger, og be-
handles ikke yderligere. 
 
 Forslag til Kommuneplan 2021 indeholder forslag til en ny retningslinje for multifunkti-
onelle erhvervsområder (retningslinje 2.1.6) der skal skabe samarbejder og symbioser 
mellem virksomheder, der skal understøttes gennem multifunktionelle erhvervsmiljøer 
med fælles faciliteter, som for eksempel kontorer, mødelokaler, kantiner, værksteder, 
motionsrum, udearealer med mere. Retningslinjen vurderes at kunne medføre positive 
effekter for lokalsamfundene, men udviklingen afhænger i høj grad af hvilke aktører, 
der vil benytte sig af mulighederne for multifunktionelle erhvervsområder. Retningslin-
jen vurderes derfor ikke yderligere. 
 
Forslag til Kommuneplan 2021 indeholder forslag til følgende rammeområder til bolig-
områder, erhvervsarealer og rekreative arealer, der indgår i miljøvurderingen i afsnit. 
3.2.2 - 3.2.13: 
 

Tabel 1-1 Boligarealer:  

By Lokalitet ha Ram-
menr. 

Ejby Strædet 15 6,3 2.B9 

Gershøj Gærdet 4,1 4.B4 

Kirke Hvalsø Udvidelse af eksisterende 
ramme  

11,1 6.B13 

Kirke Hvalsø Åsen 2 5,2 6.B28 

Kirke Hvalsø Tølløsevej 1,9 6.B26 
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By Lokalitet ha Ram-
menr. 

Kirke Hvalsø Møllebjergvej 2,4 6.B27 

Kirke Hyllinge Stationsvej 14 4,6 7.B13 

Kirke Hyllinge Vintappervej 45 15,0 7.B12 

Kirke Sonnerup Kirke Sonnerup Nord 19,7 8.B4 

Kirke Såby Nord for kirken 2,9 9.B7 

Kirke Såby Sydøst for byen 21 9.B5 

Kirke Såby Christiansminde 7,9 9.B6 

Lejre Materielgården 0,8 10.B17 

Osted Vest for åen 15,7 13.B13 

 

Tabel 1-2 Erhvervsarealer: 

By Lokalitet ha Ram-
menr. 

Kirke Hyllinge Nordøst 7,0 7.E2 

Gevninge Abbetvedvej 1 4,2 5.E2 

Gevninge Orehøjvej 4,9 5.E2 

Kirke Sonnerup Erhvervszone Sydøst 11,0 8.E1 

Vester Såby Erhvervszone  3,9 15.E1 

Kirke Såby Acacievej Syd 14,6 9.E3 

Osted Udvidelse af eksisterende er-
hvervsområde ved Bregen-
tvedvej 

10,9 13.E2 

Øm Hovedvejen 1A-H 6,6 16.E1 

 

Tabel 1-3 Rekreative arealer: 

By Lokalitet ha Ram-
menr. 

Kirke Sonnerup Øst for Bygmarken 5,8 8.R3 

Osted Udvidelse af grønt område 7,8 13.R1 

Kirke Hyllinge Nyt areal til boldbaner 8,8 7.R4 

Kirke Hyllinge Midtbanetracé ved 7.E2 0,5 7.R3 

Lejre Munkedammen 6,0 10.R4 

Hvalsø Udvidelse eksisterende grøn 
kile 

 6.R5 

 

1.2.2. Revision af tema for plante- og dyreliv 
Lejre Kommune har en vision om at arbejde for at bevare større sammenhængende 
naturområder og forbedre levevilkårene for det vilde plante- og dyreliv. Derfor er der 
forslag om nye retningslinjer, der supplerer eksisterende retningslinjer vedr. naturinte-
resser. De nye retningslinjer skal understøtte ”Grønt Danmarkskort”. Lejre Kommunes 
bidrag til Grønt Danmarkskort udgøres af følgende udpegninger og ændringer af eksi-
sterende retningslinjer: 
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• Naturbeskyttelsesområder, herunder Natura 2000-områder samt områder 
med høj koncentration af beskyttede naturtyper 

• Økologiske forbindelser 

• Potentielle naturbeskyttelsesområder 

• Potentielle økologiske forbindelser 
 
Udpegningerne er dels videreført fra den gældende kommuneplan og dels justeret, så 
afgrænsningerne ikke længere følger matrikelgrænser, men i stedet er tilpasset land-
skabet og naturforhold. Der er derfor både taget arealer ud af udpegningerne og tilfø-
jet nye arealer til udpegningerne.  
 
Inden for de udpegede områder vil Lejre Kommune arbejde for at bevare og forbedre 
den eksisterende natur og samtidig søge at skabe nye levesteder og spredningsmulig-
heder for planter og dyr. 
 
I Natura 2000-områderne skal de statslige naturplaners mål og målsætninger udmøn-
tes i kommunale handleplaner. I Natura 2000-områderne må der ikke ske forringelse 
eller forstyrrelse af naturtyper og levesteder for de arter, som Natura 2000-området er 
udpeget for. Dette gælder også påvirkning fra ændringer uden for områderne. 

1.2.3. Solcelleanlæg 
Målet med Lejre Kommunes Klimaplan er at blive CO2-neutrale i 2050, og delmålet er 
70 % reduktion af drivhusgasudledning senest i 2030. Med forslag til nye retningslinjer 
for solceller understøttes opstillingen af solceller på dels på tage og facader og dels på 
privat landbrugsjord i det åbne land. Ifølge klimaplanen skal der inden 2030 opsættes 
minimum 100 ha solceller. 
 
Retningslinjer for solcelleanlæg 
Forslag til kommuneplanen indeholder en række nye retningslinjer for, hvordan kom-
mende solcelleanlæg på terræn i det åbne land skal placeres og indrettes. Retningslin-
jerne har til formål at sikre så høj grad af landskabelig indpasning som muligt samt sy-
nergier med grundvandsbeskyttelse, biodiversitet mv. og lokalt ejerskab, f.eks. gennem 
etablering af lokale solcellelaug el.lign. De generelle miljøpåvirkninger ved retningslin-
jerne behandles i afsnit 5.2.1. 
 
Rammeområder til solcelleanlæg  
Forslag til Kommuneplan 2021 indeholder rammer for udlæg af seks områder til solcel-
leanlæg i kommunen. Miljøpåvirkningerne ved solcelleområderne behandles i afsnit 
5.2.2. 

Tabel 1-4 Solceller: 

By Lokalitet ha Ram-
menr. 

Kirke Hyllinge Nord for Kirke Hyllinge 32 99.T8 

Biltris Syd for Biltris 11,0 99.T9 

Lyndby Lejregårdsvej 24,0 99.T10 

Ejby Mellem Ejby og Rye  11,0 99.T11 

Kirke Sonnerup Trudsholm 31,0 99.T12 

Gøderup Nord for Gøderup 45,0 99.T13 

 
I alt er der forslag om at udlægge rammeområder til 154 ha solcelleanlæg. Forslag til 
rammebestemmelser præsenteres i vurderingsafsnittet, afsnit, 3.2. 
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1.2.4. Konsekvenszoner omkring produktionsvirksomheder 
I forslag til kommuneplan udpeges konsekvenszoner omkring erhvervsområder med-
produktionsvirksomheder. Udpegningerne tager afsæt i de nationale udmeldinger om 
virksomheders udviklingsmuligheder. I de nationale retningslinjer indgår også byplan-
lægning og afstandskrav til virksomheder (miljøklasse 4-5).  
 
Formålet med udpegning af konsekvenszonerne er at undgå miljøkonflikter ved fremti-
dig planlægningen, herunder særligt hensyn til befolkning og sundhed. Der er foretaget 
en registrering af alle eksisterende produktionsvirksomheder inden for erhvervsområ-
der i Lejre Kommune. Omkring hvert erhvervsområde er der udlagt en konsekvens-
zone. 
 
Forslag til kommuneplanen indeholder retningslinjer for konsekvenszonerne, der bl.a. 
fastlægger, at der inden for de udlagte konsekvenszoner, ikke må planlægges for boli-
ger. Konsekvenszonerne er udlagt omkring følgende erhvervsområder: 

• Skullebjerg i Gevninge 
• Alfarvejen/Åholmvej/Birkholmvej m.fl. i Osted 
• Vintapperbuen i Kirke Hyllinge 
• Herslev Bryghus 
• Kumlehusvej 1 i Øm 
• Dansk Plastmontering ved Osted 
• Hvalsø Savværk 

 
I afgrænsningen blev det vurderet, at temaet vedr. udlægning af produktionszoner ikke 
vil udgøre en væsentlig miljøpåvirkning, og emnet behandles ikke i miljøvurderingen. 
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1.3 MILJØVURDERINGENS INDHOLD OG AFGRÆNSNING 

1.3.1. Lovgrundlag 
Miljøvurderingen tager afsæt i miljøvurderingsloven, som fastsætter kravene til miljø-
vurderingens proces og indhold. Formålet med miljøvurderingsloven er at fremme en 
udvikling, som er bæredygtig - eller holdbar - ved at få indarbejdet miljøhensyn, både 
undervejs, mens planer og programmer bliver udarbejdet, men også når de bliver en-
deligt vedtaget. Miljøvurderingen skal altså sikre, at kommunen tidligt i planlægnings-
arbejdet bliver opmærksom på, hvilke interesser, der skal afvejes og beskyttes, og at 
befolkningen og politikerne, når de skal træffe beslutning, har et godt grundlag at gøre 
det på.  
 
Miljøvurdering af kommuneplaner foretages typisk på et overordnet niveau, hvor der 
tages udgangspunkt i eksempelvis planens retningslinjer og rammer og de forventede 
miljøpåvirkninger ved realisering af planen. En kommuneplan fastlægger ofte en frem-
tidig arealanvendelse, men ikke hvordan et givent projekt skal anlægges.  
 
I miljørapporten skal planens sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet beskrives 
og vurderes, herunder behandles miljøemnerne: den biologiske mangfoldighed, be-
folkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske fakto-
rer, materielle goder, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitekto-
nisk og arkæologisk arv, landskab og det indbyrdes forhold mellem ovenstående 
faktorer. 

1.3.2. Afgrænsning af miljøemner og myndighedshøring 
I den indledende fase af planlægningen har Lejre Kommune foretaget en afgrænsning 
af miljørapportens indhold. Afgrænsningen har både til formål at identificere de sand-
synlige væsentlige påvirker som følge af ændringerne af kommuneplanen og dels at 
beskrive detaljeringsniveauet for vurderingerne.  
 
Lejre Kommune har foretaget en høring blandt berørte myndigheder, med henblik på 
at få input til hvilke miljøemner, der skal behandles i miljøvurderingen, lokale forhold 
mv. Høringen resulterede i ét høringssvar, der omhandlede en formulering af overskrif-
ten til miljøemnet ”kulturarv”. Høringssvaret har ikke medvirket til ændringer i af-
grænsningen af miljørapporten. I forbindelse med udarbejdelse af miljørapporten er 
det besluttet, at miljøemnet biologisk mangfoldighed også skal indgå i vurderingen af 
kommuneplanrammer og solcelleområder og at landskab også skal indgå i vurderingen 
af kommuneplanrammer.  
 
Følgende miljøemner skal behandles i miljøvurderingen: 

• Biologisk mangfoldighed, flora og fauna 

• Befolkning 

• Luft og klimatiske faktorer 

• Materielle goder 

• Kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæolo-
gisk arv 

• Landskab 
 
I afgrænsningen blev det vurderet, at temaet vedr. udlægning af produktionszoner ikke 
vil udgøre en væsentlig miljøpåvirkning, da det er en zone af betydning for den kom-
mende planlægning omkring virksomhederne, og zonen skal derfor ikke behandles i 
miljøvurderingen. De øvrige tre temaer i forslag til kommuneplanen, skal derimod 
indgå i miljøvurderingen: 
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• Arealudlæg til boliger, erhverv og rekreative arealer 

• Revision af tema for plante- og dyreliv – Lejre Kommunes bidrag til Grønt Dan-
markskort” 

• Solcelleanlæg:  
o Retningslinjer for solcelleanlæg 
o Udlægning af arealer til solceller   

 
Det er vurderet, at der ikke er andre planer eller projekter, der i samspil med forslag til 
Kommuneplan 2021 kan medføre kumulative påvirkninger, og der er ikke identificeret 
forslag til rammeområder, der indbyrdes kan resultere i væsentlige kumulative påvirk-
ninger.  
 
Miljørapporten er disponeret efter de tre forslag til ændringer, og under hvert æn-
dringsforslag behandles de relevante miljøemner i overensstemmelse med afgræns-
ningsnotatet.  

1.3.3. Alternativer 
Miljøvurderingen skal beskrive rimelige alternativer under hensyn til planens eller pro-
grammets mål og geografiske anvendelsesområde. Der forventes ikke udarbejdet al-
ternative retningslinjer eller rammeområder, og derfor vurderes alternativer ikke i mil-
jørapporten. 

1.4 MILJØVURDERINGSMETODE 

Miljøvurderingsloven angiver ikke hvilke metoder, der skal anvendes til at gennemføre 
miljøvurderinger, men kun det omfang, som miljøvurderingerne skal have. I det føl-
gende beskrives den overordnede metode til vurdering af planens sandsynlige væsent-
lige miljøpåvirkninger.  
 
Forslag til Kommuneplan 2021 fastlægger på overordnet niveau mål og retningslinjer 
for bl.a. den fysiske udvikling. Derfor skal kommuneplanforslaget vurderes på samme 
overordnede niveau. Fokus vil være på generelle vurderinger af forslag til ændringer af 
den gældende kommuneplan, der kan have en indvirkning på miljøet, og hvilke afvær-
getiltag, der bør overvejes at inddrage i forbindelse med detailplanlægning af eksem-
pelvis byudvikling eller solcelleanlæg. 
 
Grundlaget for beskrivelse af miljøstatus og vurdering af påvirkninger er baseret på ak-
tuel viden på tidspunktet for udarbejdelse af planforslaget, dvs. foreliggende planer, 
databaser, kortmateriale og rapporter mv. 
 
Beskrivelserne og vurderinger er desuden afgrænset til at omfatte de miljøemner, der 
er blevet udvalgt i afgrænsningsnotatet samt de tre udvalgte temaer i forslag til kom-
muneplanen.  
 
Ved en miljøpåvirkning forstås i denne sammenhæng en potentiel konflikt imellem pla-
nen og et givent miljøemne. Det kan være i form af konflikter med eksisterende eller 
planlagt arealanvendelse inden for planområdet, beskyttelsesinteresser eller miljømål. 
 
 I det omfang det er muligt, vurderes det, om der er risiko for væsentlig påvirkning, el-
ler om der forventes mindre eller ubetydelige påvirkninger samt om påvirkningen har 
negativ eller positiv betydning. 
 
Kommuneplanforslagets potentielle påvirkning på de valgte miljøemner, vurderingskri-
terier og databehov er opsummeret i Tabel 1-5. Tabellen er en opsummering af resul-
tatet af afgrænsningsnotatet og efterfølgende justeringer, og udgør derved rammen 
for hvad der skal indgå i selve miljørapporten og hvad der anvendes som datagrundlag.  
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Tabel 1-5 Opsamling på afgrænsning af miljøemner.  

 

1.4.1. Referencescenarie  
I miljøvurderingen skal der indgå en beskrivelse af den aktuelle miljøstatus, hvilket ud-
gør referencescenariet, samt en kort beskrivelse af dens sandsynlige udvikling, hvis pla-
nen ikke gennemføres. Beskrivelsen af referencescenariet har til formål at danne et 
sammenligningsgrundlag, når miljøpåvirkningerne skal vurderes. 
 
I forbindelse med vurdering af påvirkninger ved forslag til kommuneplanen er det vur-
deret, at miljøstatus og evt. gældende planlægning er sammenlignelig med en frem-
skrevet situation, og de udgør derfor referencescenariet. 
 

 Miljøemne  Beskrivelse af miljøpåvirkning  Vurderingskriterier  Databehov og metoder til 
vurdering af konsekvens 
for miljøemnet 

Biologisk mangfol-
dighed, flora og 
fauna 

Positiv effekt som følge af udpegninger 
af naturområder og økologiske forbin-
delser (Grønt Danmarkskort). 
 
Mulige påvirkning af naturforhold ved 
udlæg af nye rammeområder til byud-
vikling og solcelleområder. 

Bedre sammenhæng imellem 
naturområder sammenlignet 
med nuværende udpegninger.  
Opfyldelse af Miljøstyrelsens 
kriterier for ”Grønt Danmarks-
kort”. 
 
Naturudpegninger eller beskyt-
tet natur inden for nye ramme-
områder eller solcelleområder. 

Miljøstyrelsens retningslin-
jer for ”Grønt Danmarks-
kort”. 
 
Ortofoto, topografisk kort, 
§ 3 beskyttelse mv.   
Kommuneplan 2017. 
 

Befolkning Etablering af solcelleanlæg kan med-
føre afledte effekter på befolkning som 
følge af bl.a. ændret arealanvendelse 
og visuelle gener.  
 

Ændret arealanvendelse i sår-
bare områder og/eller nær be-
boelse. 

Erfaringer fra lignende pro-
jekter/planer vedr. afledte 
effekter på befolkning. 

Luft og klimatiske 
faktorer 

Forslag til nye retningslinjer for solcel-
ler vurderes at kunne medføre positive 
påvirkninger på klimaet. 

Opfyldelse af Lejre Kommunes 
mål om at blive CO2-neutrale i 
2050. 
 

Lejre Kommunes målsæt-
ninger vedr. klima. 

Materielle goder De foreslåede rammeområder til byud-
vikling, erhvervsområder, rekreative 
områder og solcelleanlæg kan medføre 
ændret arealanvendelse.  
 

Ændret arealanvendelse i for-
hold til nuværende og/eller 
planlagt arealanvendelse. 

Kommuneplan 2017 
Data om eksisterende land-
brug 

Kulturarv, herun-
der kirker og deres 
omgivelser samt ar-
kitektonisk og ar-
kæologisk arv 

Byudvikling og solcelleanlæg vil med-
føre landskabelige og visuelle påvirk-
ninger, som kan ændre de kulturhisto-
riske sammenhænge. 

Udlæg til nye rammeområder 
og solcelleanlæg inden for ud-
pegninger af kulturarv. 

Kommuneplan 2017 

Landskab Solcelleanlæg udgør ofte markante tek-
niske anlæg, der grundet deres stør-
relse påvirker store arealer og typisk 
medfører landskabelige og visuelle på-
virkninger. 
 
Byudvikling, herunder især ny bebyg-
gelse, kan også medføre landskabelige 
og visuelle påvirkninger. 
 

Landskabspåvirkninger relate-
ret til solcelleanlæg eller nye 
rammeområder til byudvikling 
indgår i miljøvurderingen på 
overordnet niveau med fokus 
på mulige konflikter med land-
skabsudpegninger. 

Kommuneplan 2017 
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2. IKKE TEKNISK RESUMÉ  

Lejre Kommune har udarbejdet Forslag til Kommuneplan 2021. Forslag til Lejre Kom-
muneplan 2021 er omfattet af miljøvurderingsloven (LBK nr. 973 af 25/06/2020). For-
slag til Lejre Kommuneplan 2021 fastlægger de overordnede mål for den fremtidige 
udvikling og arealanvendelse i kommunen samt mere detaljerede retningslinjer for 
arealanvendelsen og rammer for lokalplanlægningen.  
 
Forslag til Lejre Kommuneplan 2021 omfatter følgende ændringer: 

• Arealudlæg til boliger, erhverv og rekreative arealer 

• Revision af tema for plante- og dyreliv – Lejre Kommunes bidrag til Grønt Dan-
markskort” 

• Solcelleanlæg:  
o Retningslinjer for solcelleanlæg 
o Arealudlæg til solceller  

• Konsekvenszoner omkring produktionsvirksomheder  
 

2.1 FORSLAG TIL LEJRE KOMMUNEPLAN 2021 

2.1.1. Arealudlæg til boliger, erhverv og rekreative arealer 
På grund af tekniske krav til datamodellen i Plandata er der ændret i rammebestem-
melser for eksisterende rammer for blandet bolig og erhverv i byzone. Disse rammer er 
ændret til enten boligområder med mulighed for op til 20 % erhverv, eller til erhvervs-
områder med mulighed for op til 20 % boliger.  
 
Forslag til Kommuneplan 2021 indeholder forslag til en ny retningslinje for multifunkti-
onelle erhvervsområder (retningslinje 2.1.6) der skal skabe samarbejder og symbioser 
mellem virksomheder, der skal understøttes gennem multifunktionelle erhvervsmiljøer 
med fælles faciliteter, som for eksempel kontorer, mødelokaler, kantiner, værksteder, 
motionsrum, udearealer med mere.  
 
Forslag til Kommuneplan 2021 indeholder forslag til nye rammeområder til boligområ-
der, erhvervsarealer og rekreative arealer. 

2.1.2. Revision af tema for plante- og dyreliv 
Lejre Kommune har en vision om at arbejde for at bevare større sammenhængende 
naturområder og forbedre levevilkårene for det vilde plante- og dyreliv. Derfor er der 
forslag om nye retningslinjer, der supplerer eksisterende retningslinjer vedr. naturinte-
resser. De nye retningslinjer skal understøtte ”Grønt Danmarkskort”. Lejre Kommunes 
bidrag til Grønt Danmarkskort udgøres af følgende udpegninger og ændringer af eksi-
sterende retningslinjer: 

• Naturbeskyttelsesområder, herunder Natura 2000-områder samt områder 
med høj koncentration af beskyttede naturtyper 

• Økologiske forbindelser 

• Potentielle naturbeskyttelsesområder 

• Potentielle økologiske forbindelser 
 
Udpegningerne er dels videreført fra den gældende kommuneplan og dels justeret, så 
afgrænsningerne ikke længere følger matrikelgrænser, men i stedet er tilpasset land-
skabet og naturforhold. Der er derfor både taget arealer ud af udpegningerne og tilfø-
jet nye arealer til udpegningerne.  
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Inden for de udpegede områder vil Lejre Kommune arbejde for at bevare og forbedre 
den eksisterende natur og samtidig søge at skabe nye levesteder og spredningsmulig-
heder for planter og dyr. 

2.1.3. Solcelleanlæg 
Målet med Lejre Kommunes Klimaplan er at blive CO2-neutrale i 2050, og delmålet er 
70 % reduktion af drivhusgasudledning senest i 2030. Med forslag til nye retningslinjer 
for solceller understøttes opstillingen af solceller på dels på tage og facader og dels på 
privat landbrugsjord i det åbne land. Ifølge klimaplanen skal der inden 2030 opsættes 
minimum 100 ha solceller. 
 
Retningslinjer for solcelleanlæg 
Forslag til kommuneplanen indeholder en række nye retningslinjer for, hvordan kom-
mende solcelleanlæg på terræn i det åbne land skal placeres og indrettes. Retningslin-
jerne har til formål at sikre så høj grad af landskabelig indpasning som muligt samt sy-
nergier med grundvandsbeskyttelse, biodiversitet mv. og lokalt ejerskab, f.eks. gennem 
etablering af lokale solcellelaug el.lign.  
 
Rammeområder til solcelleanlæg  
Forslag til Kommuneplan 2021 indeholder rammer for udlæg af seks områder til solcel-
leanlæg i kommunen.  
I alt er der forslag om at udlægge rammeområder til 154 ha solcelleanlæg. 

2.1.4. Konsekvenszoner omkring produktionsvirksomheder 
I forslag til kommuneplan udpeges konsekvenszoner omkring erhvervsområder med-
produktionsvirksomheder. Udpegningerne tager afsæt i de nationale udmeldinger om 
virksomheders udviklingsmuligheder. I de nationale retningslinjer indgår også byplan-
lægning og afstandskrav til virksomheder (miljøklasse 4-5).  
 
Formålet med udpegning af konsekvenszonerne er at undgå miljøkonflikter ved fremti-
dig planlægningen, herunder særligt hensyn til befolkning og sundhed. 
 
Forslag til kommuneplanen indeholder retningslinjer for konsekvenszonerne, der bl.a. 
fastlægger, at der inden for de udlagte konsekvenszoner, ikke må planlægges for boli-
ger.  

2.2 LOVGRUNDLAG 

Miljøvurderingen tager afsæt i miljøvurderingsloven, som fastsætter kravene til miljø-
vurderingens proces og indhold. Formålet med miljøvurderingsloven er at fremme en 
udvikling, som er bæredygtig - eller holdbar - ved at få indarbejdet miljøhensyn, både 
undervejs, mens planer og programmer bliver udarbejdet, men også når de bliver en-
deligt vedtaget. Miljøvurderingen skal altså sikre, at kommunen tidligt i planlægnings-
arbejdet bliver opmærksom på, hvilke interesser, der skal afvejes og beskyttes, og at 
befolkningen og politikerne, når de skal træffe beslutning, har et godt grundlag at gøre 
det på.  

2.3 AFGRÆNSNING AF MILJØRAPPORTEN 

I den indledende fase af planlægningen har Lejre Kommune foretaget en afgrænsning 
af miljørapportens indhold. Afgrænsningen har både til formål at identificere de sand-
synlige væsentlige påvirker som følge af ændringerne af kommuneplanen og dels at 
beskrive detaljeringsniveauet for vurderingerne. Følgende miljøemner skal behandles i 
miljøvurderingen: 
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• Biologisk mangfoldighed, flora og fauna 

• Befolkning 

• Luft og klimatiske faktorer 

• Materielle goder 

• Kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæolo-
gisk arv 

• Landskab 
 
I afgrænsningen blev det vurderet, at temaet vedr. udlægning af produktionszoner ikke 
vil udgøre en væsentlig miljøpåvirkning, da det er en zone af betydning for den kom-
mende planlægning omkring virksomhederne, og zonen skal derfor ikke behandles i 
miljøvurderingen. De øvrige tre temaer i forslag til kommuneplanen, skal derimod 
indgå i miljøvurderingen: 

• Arealudlæg til boliger, erhverv og rekreative arealer 

• Revision af tema for plante- og dyreliv – Lejre Kommunes bidrag til Grønt Dan-
markskort” 

• Solcelleanlæg:  
o Retningslinjer for solcelleanlæg 
o Udlægning af arealer til solceller   

 

2.4 MILJØVURDERING 

2.4.1. Arealudlæg til boliger, erhverv og rekreative arealer 
 
Forslag til ændringer i de generelle rammer 
Det vurderes overordnet, at rammebestemmelserne for boliger og rekreative arealer 
kan være med til dels at sikre en landskabelig indpasning af nye boligområder, dels at 
sikre forbedrede bynære rekreative muligheder. Den overordnede miljøpåvirkning ved 
rammebestemmelserne skal ses i sammenhæng med vurderingen af de foreslåede nye 
rammeområder.  
 
Forslag til nye rammeområder 
De nye forslag til rammeområder til boliger, erhverv og rekreative arealer har forskel-
lige miljøpåvirkninger. Følgende generelle påvirkninger er identificeret i forbindelse 
med miljøvurderingen: 
 
Biologisk mangfoldighed 
Nogle af rammeområderne indeholder § 3-beskyttede arealer. I miljøvurderingen er det forud-

sat, at det skal sikres, at tilstanden af de beskyttede naturområder ikke ændres, så påvirkning 
undgås. 
 
Nogle at områder indeholder arealer, der er udpeget lavbundsarealer. For at sikre, at retningslin-
jerne for lavbundsarealer overholdes, skal lavbundsarealerne indarbejdes i den videre planlæg-
ning, så eventuel genopretning som vådområde ikke hindres. I nogle tilfælde kan områderne 
tænkes ind som rekreative elementer, der samtidigt kan håndtere regnvand. 
 
Nogle af rammeområderne ligger inden for åbeskyttelseslinjer og økologiske forbindelser. I de 
områder skal der dels tages hensyn til restriktioner inden for åbeskyttelseslinjens og dels være 
der være opmærksomhed på naturpotentialet i detailplanlægningen, og mulighederne for at for-
bedre naturindholdet i området som en del af planlægningen.  

 
Materielle goder  
Mange af rammeområderne er sammenfaldende med udpegninger af særligt værdifulde land-
brugsområder og/skovrejsningsområder. Det er vurderet, at arealudtag af denne størrelse ikke 
at udgøre en væsentlig påvirkning af materielle goder i relation til de to typer udpegninger. 
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Kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv  
Nogle af rammeområderne ligger inden for områder med kulturhistorisk bevaringsværdig. I vur-
deringerne er der taget stilling til, om rammeområderne er placeret centralt eller i udkanten af 
de udpegede områder, hvilket indikerer graden af sårbarhed inden for det konkrete areal. I alle 
tilfælde, skal der tages hensyn til de eventuelle kulturhistoriske træk i den videre planlægning. 
 
Det gælder for alle områder, at hvis der stødes på fund i anlægsfasen, gælder museumsloven. 
 
Flere af områderne grænser op til beskyttede sten eller jorddiger. Det er forudsat i vurderin-
gerne, at digerne bevares. 

 
Landskab 
Flere af rammeområderne ligger inden for områder der er udpeget værdifulde landskaber. For at 
sikre, at byudviklingen sker i overensstemmelse med retningslinjerne for bevaringsværdige land-
skaber, skal der i lokalplanlægningen arbejdes med den landskabelige indpasning mv. 
 
Nogle af byudviklingsområderne ligger endvidere inden for kystnærhedszonen. I vurderingen er 
det beskrevet, om rammeområderne ligger placeret tæt på kysten og om der er mellemliggende 
bebyggelse.  

2.4.2. Revision af tema for plante- og dyreliv  
 
Samlet set vurderes det, at retningslinjerne og udpegningerne vil have en positiv be-
tydning, idet de kan være medvirkende til at forbedre forholdene for biodiversitet, 
flora og fauna. Det skyldes særligt, at Lejre Kommune med forslag til Kommuneplan 
2021 har forpligtet sig til at en række initiativer, som beskrevet ovenfor under forslag 
til retningslinje 3.2.1 og 3.2.2. Derudover fastslår ”administration af retningslinjerne”, 
at det er Lejre Kommunes mål, at kommunens naturområder skal blive ved med at 
være gode levesteder for dyr og planter, og at der igennem frivillige aftaler skal etable-
res mere og ny natur, som også gavner andre interesser i Lejre Kommune. 

2.4.3. Solcelleanlæg 
Forslag til retningslinjer 

Forslag til Kommuneplan 2021 indeholder forslag til retningslinjer for solcelleanlæg. 

Vurdering af miljøpåvirkninger opsummeres nedenfor. 

 
Solceller på tagflader 
Det vurderes, at retningslinjerne for solceller på bygninger er af positiv betydning, og 
dels kan være medvirkende til at nå kommunens klimamålsætninger, og dels give 
værdi for borgere. Solceller på bygninger kan også resultere i negative visuelle påvirk-
ninger, da det kan ændre bymiljøer og bygningers visuelle udtryk.  
 
Solcelleanlæg og lokalplanpligt  
Forslag til kommuneplan 2021 udpeger arealer til solcelleanlæg i det åbne land, og det 
bygger på en konkret vurdering, om et projekt er lokalpligtigt. 
 
Placering af solcelleanlæg i det åbne land 
Det vurderes, at der med retningslinjerne er taget hensyn til de overordnede land-
skabs- og kulturarvsinteresser samt naboer til solcelleanlæggene.  
 
Synergier ved solcelleanlæg 
Det vurderes, at retningslinjerne for synergieffekter vil have positiv betydning, fordi de 
kan være medvirkende til, at Lejre Kommune udvælger de bedst egnede arealer under 
hensyntagen samspillet med øvrige anlæg og beskyttelseshensyn. 
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Udseende og indretning af solcelleanlæg i det åbne land 
Retningslinjerne vurderes at være af positiv betydning i forhold til både de landskabe-
lige og naturmæssige forhold samt befolkningen, idet de visuelle påvirkninger reduce-
res, der sikres mulighed for forbedrede forhold for flora og fauna samt bedre adgangs-
muligheder.  
 
Inddragelse af naboer og interessenter 
Retningslinjen vurderes at være af positiv betydning, da man ved inddragelse af bor-
gerne tidligt i processen kan tilpasse kommende planer og projekter. 
 
Forslag til solcelleområder 

De udlagte solcelleområder vil medføre forskellige miljøpåvirkninger, afhængig af de-
res placeringer i landskabet. Følgende generelle påvirkninger er identificeret i forbin-
delse med miljøvurderingen: 
 

Biologisk mangfoldighed 
Nogle af solcelleområderne indeholder § 3-beskyttede arealer, der ikke må påvirkes i overens-
stemmelse med naturbeskyttelseslovens bestemmelser.  
 
Det vurderes generelt, at etablering af solceller ikke er i konflikt med udpegninger af lavbunds-
arealer, da solcellerne placeres på stativer og ikke påvirker muligheder for fremtidig genopret-
ning af vådområder. 
 
Det vurderes, at biodiversiteten kan blive øget i solcelleområderne, sammenlignet med i dag, 

hvis arealerne fremover afgræsses. Derudover kan der i detailplanlægningen arbejdes med flere 

andre tiltag, der kan øge biodiversiteten, f.eks. udsåning af forskellige frøblandinger, etablering 

af interne levende hegn mv. 

 

Befolkning 

Solcelleanlæg kan potentielt medføre påvirkninger af befolkningen, særligt visuelt og 

via gener i anlægsfasen. Påvirkningerne vil afhænge af det konkrete projekt, men med 

indarbejdelse af landskabshensyn fra forslag til retningslinjer, kan de visuelle påvirknin-

ger reduceres. 

 

Luft og klima 

Etablering af solcelleanlæg kan være medvirkende til at nå Lejre Kommunes klimamål. 

Opfyldelsen af klimamålene skal ses samlet for alle solcelleanlæg og øvrige tiltag i kom-

munen. 

 

Materielle goder 
Etablering af solcelleanlæg inden for udpegede særligt værdifulde landbrugsområder betyder, at 
arealerne ændrer anvendelse fra landbrugsdrift til teknisk anlæg. De arealer, der planlægges sol-
celleanlæg inden for, udgør en lille del af det samlede areal i kommunen, der er udlagt som sær-
ligt værdifulde landbrugsområder. Samlet set vurderes planlægning for solcelleanlæg derfor ikke 
at udgøre en væsentlig konflikt med retningslinjerne for landbrug.   
 
Etablering af solcelleanlæg inden for udpegede skovrejsningsområder (skovrejsning ønsket), vur-

deres at være en planlægningsmæssig konflikt. 

 

Kulturarv 
Flere solcelleområder ligger indenfor udpegede områder med kulturhistoriske bevaringsværdier 
og/eller kulturmiljø og et enkelt solcelleområde berører en lille del af et kulturarvsareal. I alle 
tilfælde, skal der tages hensyn til de eventuelle kulturhistoriske træk i den videre planlægning. 
 
Flere af solcelleområderne grænser op til beskyttede sten eller jorddiger. Det er forudsat i vur-
deringerne, at digerne bevares. 
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Landskab 

Etablering af solcelleanlæg vil uanset placering i landskabet medføre ændringer af 
landskabet og visuelle påvirkninger. Vurderingerne af påvirkninger på landskab er fore-
taget på overordnet niveau med afsæt i om der planlægges inden for sårbare landska-
ber (udpegede landskaber eller kystnærhedszonen), om der er eksisterende levende 
hegn eller beplantninger i området og om terrænet er fladt eller kuperet.  
 
Det vurderes positivt, hvis solcelleområdet er placeret i tilknytning til andre tekniske 
anlæg, herunder vindmøller, hvorved de tekniske anlæg kan grupperes.  

2.5 AFVÆRGETILTAG 

Der skal ifølge miljøvurderingsloven tages stilling til, om de identificerede miljøpåvirk-
ninger er af en sådan karakter, at der skal planlægges foranstaltninger for at undgå, 
begrænse og så vidt muligt opveje enhver eventuel væsentlig negativ indvirkning på 
miljøet af planens/programmets gennemførelse.  
 
Miljørapporten indeholder forslag til afværgetiltag, der vurderes mulige at gennemføre 
enten i dette tidlige planlægningsstadie og i forbindelse med realiseringen af de for-
skellige rammeområder og i anvendelsen af forslag til retningslinjer. Der er foreslået 
afværgetiltag for hvert af mijløemnerne. 

2.6 OVERVÅGNING  

Det vurderes ikke relevant at udføre overvågning af planforslagets potentielt væsent-
lige påvirkninger, men det kan derimod blive relevant i forbindelse med realisering af 
konkrete projekter. 
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3. MILJØVURDERING AF AREALUDLÆG TIL BOLIGER, 

ERHVERV OG REKREATIVE AREALER 

I dette kapitel beskrives og vurderes forslag til ændring af eksisterende rammebestem-
melser, forslag til nye rammebestemmelser samt nye arealudlæg. 

3.1 MILJØSTATUS OG MÅL 

Gældende Kommuneplan 2017 beskriver overordnet hvilke interesser man særligt til-
godeser hvor i kommunen. Den gældende kommuneplan indeholder bl.a. retningslinjer 
for byudvikling og boliger samt erhverv /1/.  
 
Kommuneplan 2017 indeholder derudover retningslinjer for og udpegning af arealer, 
hvor bl.a. landbrugsdrift og skovrejsning skal prioriteres, samt forskellige beskyttelses-
interesser knyttet til natur, kulturarv og landskab. Disse udpegninger kortlægges i for-
bindelse med vurdering af miljøpåvirkninger og planlægningsmæssige konflikter som 
følge af forslag til nye rammeområder, der præsenteres i afsnit 3.2.3 - 3.2.13.  

3.2 VURDERING AF PÅVIRKNINGER  

Forslag til Kommuneplan 2021 indeholder forslag til nye rammebestemmelser og nye 
rammeområder til byudvikling, rekreative arealer og erhverv, som præsenteret i Tabel 
1-1, Tabel 1-2 og Tabel 1-3.  
 
Arealudlæg til boliger, erhverv og rekreative arealer er vurderet at kunne påvirke føl-
gende miljøemner: 

• Biologisk mangfoldighed 

• Materielle goder (via ændret arealanvendelse) 

• Kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæolo-

gisk arv 

• Landskab 

 
I det følgende vurderes først miljøpåvirkningerne som følge af ændringer i de generelle 
rammer, dernæst beskrives generelle påvirkninger ved udlæg af nye rammeområder 
og endelig gennemgås hvert af de konkrete rammeområder. 

3.2.1. Forslag til ændringer i de generelle rammer 
Forslag til Kommuneplan 2021 indeholder forslag til ændringer i de generelle rammer, 
der sikrer mere åbenhed i boligområderne, dels ved at sætte bebyggelsesprocenten 
for tæt-lav boligbebyggelse ned og dels ved at indføre krav til rekreative arealer.  
 
Lavere bebyggelsesprocent 
Lokalplanlægningen skal så vidt muligt sikre, at grønne områder i og omkring boligbe-
byggelse bevares og udlægges til rekreative områder.  
 
For åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse gælder, at den angivne bebyggelsesprocent 
ikke må overskrides for den enkelte ejendom eller for området som helhed. I Forslag til 
Kommuneplan 2021 ændres bebyggelsesprocenten for tæt-lav boligbebyggelse fra 
40% til 35%. Åben-lav boligbebyggelse kan fortsat bebygges med 30%  
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Rekreative arealer i boligområder 
Forslag til generelle rammer fastlægger bl.a., at rekreative arealer skal udgøre følgende 
procentdele af det samlede lokalplanområde: 

• 30 % i områder med åben-lav boligbebyggelse.

• 40 % i områder med tæt-lav boligbebyggelse.

• 35 % i områder med blandet boligbebyggelse.

De rekreative arealer skal have offentlig karakter. Private haver o. lign. kan derfor ikke 
regnes med. Arealerne skal være ubebyggede arealer, men der kan etableres mindre 
bygninger, som understøtter det rekreative formål, så som shelters, bålhytter og læ-
skure. Veje og parkeringsarealer til biler kan ikke medregnes i de rekreative arealer. 
De rekreative arealer skal beplantes med egnstypiske beplantning, i en blanding af 
træer, buske og urter. Der skal være stiforbindelser gennem de rekreative arealer, som 
forbinder området til omgivelserne. De rekreative arealer kan indeholde områder med 
beskyttede naturtyper, lavbundsarealer mv. samt områderne kan indeholde regn-
vandshåndtering inkl. tekniske anlæg. 

De rekreative arealer skal skabe afstand mellem eksisterende og nye boligområder, og 
de rekreative arealer skal skabe grønne kiler igennem de nye boligområder. 

Generel vurdering af rammebestemmelser 
Det vurderes overordnet, at rammebestemmelserne for boliger og rekreative arealer 
kan være med til dels at sikre en landskabelig indpasning af nye boligområder, dels at 
sikre forbedrede bynære rekreative muligheder.  

Den overordnede miljøpåvirkning ved rammebestemmelserne skal ses i sammenhæng 
med vurderingen af de foreslåede nye rammeområder.  

3.2.2. Generelle påvirkninger ved udlæg af nye rammeområder 
De generelle positive og negative miljøpåvirkninger, som følge af forslag til nye ram-
meområder, præsenteres med fokus på materielle goder og kulturarv.  

I en senere planlægnings- og projekteringsfase kan der ses på yderligere påvirkninger 
og foretages mere dybdegående vurderinger af påvirkninger, når der er et større kend-
skab til projekterne, materialeforbrug, anlægsfasen mv. De generelle vurderinger ne-
denfor og de specifikke vurderinger til rammeområderne er derfor ikke en 
udtømmende vurdering af alle påvirkninger. 

Generelle påvirkninger af materielle goder  
Materielle goder kan både være fysiske goder, herunder landbrugsjord og erhverv, 
men det kan også være bredere betragtninger som samfundsmæssige eller lokalsam-
fundsmæssige indvirkninger, herunder grundlaget for et områdes sociale struktur og 
erhvervsliv. 

Særligt værdifulde landbrugsområder: 
Landbruget i Lejre Kommune spiller en central rolle for at beskytte natur, kulturmiljø 
og landskab i det åbne land. Cirka to tredjedele af kommunens samlede areal er dyrket 
landbrugsareal. Heraf bliver knap 90 % dyrket konventionelt og ca. 13 % økologisk /1/. 
Aktiviteter og arealanvendelse, der er i konflikt med landbruget, bør så vidt muligt 
undgås i de særligt værdifulde landbrugsområder /1/. Nedenfor vurderes konsekven-
sen af at planlægge byudvikling inden for særligt værdifulde landbrugsområder. 
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• Gældende retningslinje 2.2.1 for særligt værdifulde landbrugsområder fast-
lægger, at de udpegede arealer primært skal forbeholdes jordbrugsmæssige 
formål, herunder lokalisering af store landbrugsbygninger og anlæg. Retnings-
linje 2.2.2 fastlægger, at når landbrugsarealer udlægges til byformål, tekniske 
og rekreative anlæg med videre, skal der i lokalplanlægningen i videst muligt 
omfang tages hensyn til landbrugsmæssige forhold, såsom de berørte ejen-
dommes afgrænsning, investeringsniveau og størrelse samt mulighederne for 
jordfordeling. De gældende retningslinjer betyder, at der i forbindelse med lo-
kalplanlægning af boligområder, erhvervsområder og rekreative arealer inden 
for arealer, der er udpeget særligt værdifulde landbrugsområder, skal tages 
hensyn til bl.a. jordfordeling.  

• Alle de foreslåede rammeområder er beliggende i tilknytning til eksisterende 
byområder, og det er derfor ikke sandsynligt, at der ville kunne gives tilladelse 
til fremtidige landbrugsbygninger eller anlæg, som beskrevet i retningslinje 
2.2.1 inden for de pågældende områder. En ændret arealanvendelse fra land-
brug til bolig, erhverv eller rekreativt område vil dog betyde, at arealet per-
manent tages ud af omdrift, og at fremtidig opdyrkning hindres. I kraft af at 
en stor del af det åbne land i kommunen er udpeget særligt værdifulde land-
brugsområder, vurderes den ændrede arealanvendelse samlet set ikke at ud-
gøre en væsentlig påvirkning på materielle goder.  

• Det vurderes, at omlægning af landbrugsarealer til beboelse, rekreative area-
ler og erhvervsområder vil medføre mindre brug af pesticider og gødning på 
arealerne, og dermed en positiv betydning, idet risici for påvirkning af grund-
vand reduceres.  

• Omlægning af landbrugsareal kan endvidere medføre højere biodiversitet, 
men det kræver, at der i detailplanlægningen og projekteringen indarbejdes 
forskellige tiltag til øget biodiversitet eksempelvis via plantevalg, plejeniveau 
mm. i bynaturen. 

 
Skovrejsning: 

• Gældende retningslinje 3.5.1 vedr. skovrejsning (ønsket) fastlægger, at der i 
de udpegede områder ønskes skovrejsning, hvor anden lovgivning giver mulig-
hed for det. Ved at udlægge nye rammeområder til boliger og erhverv, kan 
der fremadrettet (permanent) ikke plantes sammenhængende skov, og for-
målet med udpegningen kan ikke opnås. Ved udlægning af rekreative områ-
der, kan der være mulighed for at plante ny skov. 

• Gældende retningslinje 3.5.2 omfatter arealer, hvor skovrejsning er uønsket, 
og der ikke må plantes skov. Forslag til rammeområder vurderes ikke at være i 
konflikt hermed.  

 
Social struktur og erhvervsliv: 

• Ved planlægning af nye boligområder i tilknytning til eksisterende byområder 
vurderes det, at der kan tiltrækkes flere borgere til de mindre byer i kommu-
nen, hvilket anses som en positiv påvirkning af byerne som lokalsamfund.  

• Det vurderes generelt, at de nye rammeområder til boliger er godt integreret i 
de eksisterende bystrukturer, idet der ofte er tale om uudnyttede arealer 
imellem allerede etablerede byområder, og at denne udvikling kan være af 
positiv betydning for lokalsamfundene. 

• Ved planlægning for rekreative arealer kan der skabes attraktive friarealer til 
nuværende og kommende borgere i byerne, og de rekreative arealer kan fun-
gere som bindeled imellem etablerede og nye boligområder. 
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Generelle påvirkninger af kulturarv og landskab 
 
Kulturarv: 

• Gældende retningslinje 1.2.1 vedr. kulturhistoriske interesseområder har til 
formål at sikre tilstanden og arealanvendelsen i de udpegede områder ikke 
ændres, hvis det forringer de kulturhistoriske værdier eller deres sammen-
hæng med det omgivende landskab. Udpegningerne omfatter bl.a. områder 
med kulturhistorisk bevaringsværdi, kulturmiljøer og kirkeomgivelser. Udvik-
ling af boligområder, erhverv og rekreative områder kan være i konflikt med 
udpegningens formål, men det kræver en konkret vurdering af om en mere 
konkret lokalplan og/eller et projekt vil udgøre en forringelse af de kulturhi-
storiske værdier.   

• Et kulturarvsareal er et kulturhistorisk interesseområde med skjulte fortids-
minder. Kulturarvsarealer kan være af national og regional betydning, og er en 
indikator for, at der er væsentlige fortidsminder i et aktuelt område Formålet 
med udpegningerne er at indikere, hvor det kan være hensigtsmæssigt at re-
vurdere anlægsarbejdet, så fortidsminderne bevares på stedet. 

• Kirkebyggelinjen (naturbeskyttelseslovens § 19) fastsætter en 300 m bygge-
linje om kirker bortset fra kirker, der er omgivet af bebyggelse i hele beskyt-
telseszonen. Der må ikke placeres bebyggelse med en højde over 8,5 m inden 
for linjen. Planlægning af nye by- og erhvervsområder inden for kirkebyggelin-
jer vurderes muligt, idet de nye rammebestemmelserne fastlægger, at bebyg-
gelse i eksisterende boligområder ikke må være højere end 7,5 meter over 
fastsat terrænplan. Ved lokalplanlægning af nye boligområder kan der etable-
res boliger i to etager med en maksimal højde på 8,5 meter. I Kirke Hvalsø by-
midte kan der dog etableres bygninger højere end 8,5 meter og i 2-3 etager, 
og her er der ingen konflikter med kirkebyggelinjer. 

 
Landskab: 

• Gældende retningslinje 3.1.1 omfatter bevaringsværdige/værdifulde landska-
ber. I de værdifulde landskaber må der jf. retningslinjen ikke foretages æn-
dringer af tilstanden eller arealanvendelsen, hvis det forringer deres værdi. 
Ændringer kan dog ske som led i forbedring af områdernes landskabelige vær-
dier, i medfør af en fredning eller lokalplan, hvis det kan begrundes ud fra væ-
sentlige samfundsmæssige hensyn og kan ske uden at tilsidesætte de landska-
belige værdier.  

• Gældende retningslinje 3.1.6 vedr. arealudlæg til by- og erhvervsmæssige for-
mål fastlægger, at byudvikling bør tilpasses de landskabelige værdier. Grønne 
strøg eller kiler med et varieret naturindhold bør skabe forbindelse til det 
åbne land. De to retningslinjer betyder, at der i detailplanlægningen af byud-
vikling inden for de bevaringsværdige landskaber, skal tages landskabelige 
hensyn og indarbejdes grønne strøg med naturindhold samt forbindelse til det 
åbne land. Derved kan der planlægges i overensstemmelse med gældende 
retningslinjer, og landskabspåvirkningen kan reduceres. 
 

Øvrige påvirkninger 
Det forudsættes, at der i forbindelse med detailplanlægningen og projekteringen tages 
hensyn til øvrige natur- og miljøforhold. Det gælder eksempelvis de § 3-beskyttede 
arealer inden for områderne, som er beskyttede mod tilstandsændringer. Eventuel på-
virkning vil kræve dispensation med tilhørende betingelser for erstatningsnatur mv. 
Det vurderes muligt at realisere planer om byudvikling, samtidig med at hensyn til be-
skyttet natur indarbejdes. 
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3.2.3. Ejby  
2.B9 er et ca. 6,3 ha stort byudviklingsområde, der ligger i den sydøstlige del af Ejby, op 
ad eksisterende bebyggelse. Arealet ligger indenfor kystnærhedszonen og har direkte 
sammenhæng til det omkringliggende agerland mod syd.  
 

Der er ingen fredninger, beskyttede fortidsminder, diger eller beskyttet natur inden for 

området. Der er dog flere udpegninger inden for området, som den planlagte udvikling 

kan være i konflikt med særligt værdifulde landbrugsområder, lavbundsarealer og be-

varingsværdige landskaber. Nord for området findes et beskyttet fortidsminde, Ejby, 

der er resterne af en stendysse /3/. Omkring fortidsmindet er der en fortidsmindebe-

skyttelseslinje, som rammeområdet grænser op til. 

 

 

Figur 3-1 Rammeområde 2.B9 ved Ejby. 

 

Tabel 3-1 Vurdering af påvirkninger ved Ejby. 

Miljøemne Påvirkning eller planlægningsmæssig konflikt 

Materielle goder  
 

Som beskrevet under de generelle forhold vurderes et arealudtag af denne størrelse ikke at 
udgøre en væsentlig påvirkning af materielle goder i relation til særligt værdifulde landbrugs-
områder.  

Kulturarv, herunder kirker og 
deres omgivelser samt arkitek-
tonisk og arkæologisk arv  
 

Ingen væsentlig påvirkning af kendte fortidsminder, kulturmiljøer eller lignende inden for om-
rådet. Hvis der stødes på fund i anlægsfasen, gælder museumsloven. 
 
Området skal planlægges, så adgang til og sammenhæng med langdyssen nord for området 
indtænkes.  

Landskab Ved at udbygge dette område føres den cirkelformede afgrænsning af byen videre, og der kan 
skabes en harmonisk og tydelig afgrænsning mod det åbne land. Det vurderes derfor, at der i 
selve udformningen af rammeområdet er taget landskabelige hensyn, men for at være i over-
ensstemmelse med retningslinjerne, skal der i lokalplanlægningen arbejdes videre med den 
landskabelige indpasning, borgernes adgang til det åbne land og naturhensyn. Med de nye 
principper om krav om rekreative arealer vil der sikres åbenhed i byggeriet og placeringen af 
de rekreative arealer bør i den videre planlægning placeres, så de tager højde for de landska-
belige kvaliteter og trækker dem ind i bebyggelsen. 
 
Området ligger ca. 1 km fra kysten og er placeret bagved eksisterende boligbebyggelse i Ejby. 
Der vurderes derfor ikke at være landskabelig påvirkning set fra kysten og derved ikke en væ-
sentlig påvirkning af kystnærhedszonen. 
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3.2.4. Kirke Hyllinge 
I Kirke Hyllinge planlægges for to boligområder i den sydlige og østlige del af byen på 
henholdsvis 15 ha (7.B12, Vintappervej 45) og 4,6 ha (7.B13, Stationsvej 14), samt er-
hvervsområder på 7 ha (7.E2) og to rekreative område på henholdsvis 0,5 ha (7.R3) og 
8,8 ha (7.R4).  
 
I den sydlige del af byen udgør det planlagte rammeområde 7.B12 et nyt boligområde. 
Området består af landbrugsjord og en enkelt ejendom. Det nye rammeområde ligger 
delvist inden for særligt værdifulde landbrugsområder, der er et lavbundsareal, som 
også er § 3-beskyttet sø samt en mindre del af et skovrejsningsområde. Med vedta-
gelse af forslag til Kommuneplan 2021 afløser rammeområde 7.B12 rammeområde 
7.E2(1), der er et planlagt erhvervsområde i den vestlige del af det foreslåede ramme-
område. Mod øst grænser rammeområdet op til et planlagt boligområde (7.B10).   
 

 

Figur 3-2 Rammeområde 7.B12. 

 
I den østlige del af byen vil rammeområde 7.B13 delvist afløse en del af det rekreative 
rammeområde 7.R1(1), der derved ændrer anvendelse til boliger. Det planlagte ram-
meområde omfatter desuden eksisterende boldbaner, der ikke er omfattet af ramme-
bestemmelser i dag. Området er afgrænset mod øst, så en fortidsmindebeskyttelses-
linje ikke berøres.  
 

 

Figur 3-3 Rammeområde 7.B13. 
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I den nordøstlige del af Kirke Hyllinge udlægges et smalt bælte til rekreative arealer på 
0,5 ha (7.R3) og et større erhvervsområde på 7 ha (7.E2). Det rekreative bælte, der af-
grænser den tidligere banevold til den midtsjællandske jernbane, udgør derved en buf-
fer imellem det eksisterende boligområde (7.BE1(1)) og det planlagte erhvervsområde. 
Begge rammeområder ligger inden for udpegning af særligt værdifuld landbrugsjord, 
mens halvdelen af erhvervsområdet også berører et skovrejsningsområde. Der er ikke 
kortlagt øvrige beskyttelsesinteresser.  
 

 

Figur 3-4 Rammeområderne 7.R3 og 7.E2. 

 
Vest for Elverdamsvej planlægges for et nyt idrætsanlæg. Området anvendes i til land-
brug og der er sparsom beplantning inden for området i form af spredte træer. Den 
nordlige del af området ligger inden for et kulturarvsareal af national betydning, Åhøj-
gård /6/. Den sydlige del af området ligger inden for kirkebyggelinjen omkring Kirke 
Hyllinge Kirke. 
 
Området er udpeget særligt værdifuldt landbrugsområde, skovrejsningsområde (del-
vist ønsket/uønsket), område med kulturhistoriske bevaringsværdier og der er et en-
kelt lavbundsareal. 
 

 

Figur 3-5 Rammeområderne 7.R4. 
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Tabel 3-2 Vurdering af påvirkninger ved Kirke Hyllinge. 

Miljøemne Påvirkning eller planlægningsmæssig konflikt 

Biologisk mangfoldighed Det forudsættes, at den § 3-beskyttede sø, der også er udpeget lavbundsareal (7.B12), ikke 

påvirkes i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Lavbundsarealet 
(7.B12), skal i den videre planlægning tænkes ind som rekreativt areal til håndtering af regn-
vand, rekreative aktiviteter o.lign. Boldbanerne skal planlægges uden om det lille lavbundom-
råde eller tænkes ind som håndtering af regnvand e.lign.  
 

Materielle goder  
 

Som beskrevet under de generelle forhold vurderes et arealudtag af denne størrelse ikke at 
udgøre en væsentlig påvirkning af materielle goder i relation til særligt værdifulde landbrugs-
områder og skovrejsningsområder. 

Kulturarv, herunder kirker og 
deres omgivelser samt arkitek-
tonisk og arkæologisk arv  
 

Rammeområdet 7.B13 er afgrænset mod øst, så en fortidsmindebeskyttelseslinje ikke berø-
res.  
 
I områder med kulturhistorisk bevaringsværdig fremtræder naturgrundlaget særligt tydeligt. 
Udpegningen inden for rammeområde 7.R4 strækker sig fra kysten ved Holbæk Fjord på 
tværs af land mod kysten ved Roskilde Fjord. Det planlagte rekreative areal ligger i udkanten 
af det udpegede område og samtidig op til Kirke Hyllinge by. Roskilde Museum skal tænkes 
ind tidligt i den videre planlægningsproces. Det gælder dog for alle rammeområder, at der 
ikke er væsentlig påvirkning af kendte fund eller fortidsminder. Hvis der stødes på fund i an-
lægsfasen, gælder museumsloven. 

Landskab Ingen påvirkning af udpegede landskaber. 

 

3.2.5. Gershøj 
I den vestlige del af Gershøj planlægges et nyt boligområde på 4,1 ha, Gærdet (4.B4). 
Området anvendes til landbrug og er placeret imellem eksisterende boligområder med 
rammenr. 4.B1(1) og 4.B2(1) og vil derved forbinde boligområder og skabe en ny af-
grænsning af byen mod vest.  
 
Området ligger inden for særlig værdifuld landbrugsjord, delvist inden for et område 
hvor skovrejsning er uønsket, område med kulturhistoriske bevaringsværdier og beva-
ringsværdigt landskab. 
 

 

Figur 3-6 Rammeområde 4.B4 ved Gershøj. 
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Tabel 3-3 Vurdering af påvirkninger ved Gershøj. 

Miljøemne Påvirkning eller planlægningsmæssig konflikt 

Materielle goder  
 

Som beskrevet under de generelle forhold vurderes et arealudtag af denne størrelse ikke at 
udgøre en væsentlig påvirkning af materielle goder i relation til særligt værdifulde landbrugs-
områder og skovrejsningsområder (skov uønsket). 

Kulturarv, herunder kirker og 
deres omgivelser samt arkitek-
tonisk og arkæologisk arv  
 

Området ligger inden for et større udpeget område med kulturhistoriske bevaringsværdier. I 
områder med kulturhistorisk bevaringsværdig fremtræder naturgrundlaget særligt tydeligt, 
der er fundet en del bopladser, grave, genstande, ager og vejsystemer, og der forventes flere 
fund. Området udgøres i dag af en boldbane og ligger i udkanten af det udpegede areal, 
grænsende op til boligbebyggelse i Gershøj. Det vurderes derfor, at de kulturhistoriske beva-
ringsværdier ikke er så udprægede inden for arealet og området på den baggrund er mindre 
sårbart. Hensyn til de eventuelle kulturhistoriske spor og dialog med Roskilde Museum skal 
dog tænkes tidligt ind i den videre planlægningsproces. I anlægsfasen vil museumslovens be-
stemmelser være gældende, i tilfælde af at der stødes på nye fund. 

Landskab For at sikre, at byudviklingen inden for det udpegede bevaringsværdige landskab sker i over-
ensstemmelse med retningslinjerne for bevaringsværdigt landskab, skal der i lokalplanlægnin-
gen arbejdes med den landskabelige indpasning, borgernes adgang til det åbne land og natur-
hensyn. 
 
Området ligger ca. 300 m fra kysten og er placeret bagved eksisterende boligbebyggelse i 
Gershøj. Der vurderes derfor ikke at være landskabelig påvirkning set fra kysten og derved 
ikke en væsentlig påvirkning af kystnærhedszonen. 

 

3.2.6. Gevninge 
Det eksisterende rammeområde (5.E2) planlægges udvidet mod vest og øst. Erhvervs-
området er placeret i den sydlige del af Gevninge mellem Lindenborgvej og Holbæk-
motorvejen.  
 
Områderne anvendes i dag til landbrug. En del af det østlige område er i dag privat 
have. 
 
Området område ligger inden for et særlig værdifuldt landbrugsområde og bevarings-
værdigt landskab. Den vestlige del af området er beliggende inden for en skovbygge-
linje. Øst for Abbetvedvej berøres et område med kulturhistorisk bevaringsværdi, og 
en § 3-beskyttet sø. 
 

 

Figur 3-7 Rammeområde 5.E2 ved Gevninge. 
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Tabel 3-4 Vurdering af påvirkninger ved Gevninge. 

Miljøemne Påvirkning eller planlægningsmæssig konflikt 

Biologisk mangfoldighed Det forudsættes, at tilstanden af den § 3-beskyttede sø ikke ændres i overensstemmelse med 
naturbeskyttelseslovens bestemmelser, hvorved påvirkning kan undgås. 

Materielle goder  
 

Som beskrevet under de generelle forhold vurderes et arealudtag af denne størrelse ikke at 
udgøre en væsentlig påvirkning af materielle goder i relation til særligt værdifulde landbrugs-
områder. 
 
Området er i dag præget af støj fra motorvejen. I den videre planlægning skal det sikres, at 
kommende bygninger i området bliver placeret, så de kan have en støjreducerende effekt, så 
Gevninge by påvirkes mindre af støj fra motorvejen. 

Kulturarv, herunder kirker og 
deres omgivelser samt arkitek-
tonisk og arkæologisk arv  
 

Øst for Abbetvedvej berøres et område med kulturhistorisk bevaringsværdi. Rammeområdet 
berører en mindre del af det store udpegede område, og der er en kraftig barriere imellem 
rammeområdet og den øvrige del af det udpegede areal i form af Holbækmotorvejen. Det 
vurderes derfor, at de kulturhistoriske bevaringsværdier ikke er så udprægede inden for area-
let og området på den baggrund er mindre sårbart. Hensyn til de eventuelle kulturhistoriske 
spor og dialog med Roskilde Museum skal dog tænkes med tidligt i den videre planlægning og 
i anlægsfasen vil museumslovens bestemmelser være gældende, i tilfælde af at der stødes på 
nye fund. 

Landskab Det vurderes, at etablering af bebyggelse inden for skovbyggelinjen vil udgøre en mindre på-
virkning af skoven som landskabselement, idet motorvejen udgør en fysisk og visuel barriere 
imellem rammeområdet og skoven. Etablering af bebyggelse inden for skovbyggelinjen vil 
dog kræve en dispensation fra naturbeskyttelsesloven. 
 

For at sikre, at byudviklingen sker i overensstemmelse med retningslinjerne for bevaringsvær-
digt landskab, skal der i lokalplanlægningen arbejdes med den landskabelige indpasning, bor-
gernes adgang til det åbne land og naturhensyn. Placeringen af planområdet er umiddelbart 
ikke oplagt i forhold til at skabe adgang til det åbne land for offentligheden, som retningslin-
jen ellers foreskriver, men der kan indarbejdes landskabs- og naturhensyn. 

 

3.2.7. Kirke Sonnerup 
I Kirke Sonnerup planlægges et boligområde på 19,7 ha (8.B4), et rekreativt område på 
5,8 ha (8.R3) og et erhvervsområde på 11 ha (8.E1).  
 
Boligområdet er placeret imellem Kirke Sonnerup og Englerup langs Englerupvej, nord 
for Kirke Sonnerup. Rammeområdet grænser op til rammeområde 8.B3, der også er 
udlagt som boligområde.  
 
Arealet anvendes til landbrug. Hele området er udpeget særligt værdifuldt landbrugs-
område. Området indeholder to § 3-beskyttede søer, hvoraf den ene også er udpeget 
lavbundsareal. Den sydlige del af området berører en del af kirkebyggelinjen omkring 
Sonnerup Kirke. 
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Figur 3-8 Rammeområde 8.B4 ved Kirke Sonnerup. 

 
Det rekreative område og erhvervsområdet er placeret imellem Holbækmotorvejen og 
Englerupvej øst for Kirke Sonnerup. Det rekreative område følger den nuværende af-
grænsning af byen og vil udgøre et grønt bælte imellem byen og det planlagte er-
hvervsområde, se Figur 3-9. Det rekreative areal grænser op til et beskyttet dige langs 
den nuværende afgrænsning af byen, hvilket forudsættes bevaret. Hele området ligger 
inden for et særlig værdifuldt landbrugsområde, og der er ikke kortlagt andre beskyt-
telsesinteresser inden for området. 
 
Arealet anvendes i dag til landbrug og indeholder et enkelt levende hegn, men frem-
står ellers åbent. Det rekreative område er mod nord afgrænset på en måde, så kirke-
byggelinjen omkring Sonnerup Kirke nord for området ikke berøres.  
 

 

Figur 3-9 Rammeområderne 8.R3 og 8.E1 ved Kirke Sonnerup. 
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Tabel 3-5 Vurdering af påvirkninger ved Kirke Sonnerup. 

Miljøemne Påvirkning eller planlægningsmæssig konflikt 

Biologisk mangfoldighed Det forudsættes, at tilstanden af de to § 3-beskyttede søer i rammeområde 8.B4 ikke ændres 
i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens bestemmelser, hvorved påvirkning kan 
undgås. 
 
Samtidig skal det sikres, at lavbundsarealet ikke påvirkes, så eventuel genopretning som våd-
område ikke hindres. 

Materielle goder  
 

Som beskrevet under de generelle forhold vurderes et arealudtag af denne størrelse ikke at 
udgøre en væsentlig påvirkning af materielle goder i relation til særligt værdifulde landbrugs-
områder. 

Kulturarv, herunder kirker og 
deres omgivelser samt arkitek-
tonisk og arkæologisk arv  
 

Rammeområde 8.B4 berører en del af kirkebyggelinjen hvilket vurderes ikke at være i kon-
flikt, idet der ifølge rammebestemmelserne ikke kan planlægges for bebyggelse højere end 
8,5 meter i Kirke Sonnerup. 
 
Rammeområde 8.R3 grænser op til et beskyttet dige samt en kirkebyggelinje. Det planlagte 
rekreative areal berører derfor ikke kirkebyggelinjen, men det skal sikres, at der i detailplan-
lægningen tages hensyn til det beskyttede dige i områdeafgrænsningen, så påvirkning und-
gås. 

 

3.2.8. Vester Såby 
I den nordvestlige del af Vester Såby planlægges for et erhvervsområde på 3,9 ha.  Om-
rådet anvendes i dag til landbrug, og der er en enkelt landbrugsejendom på arealet. 
Hele arealet er udpeget særlig værdifuldt landbrugsområde og skovrejsningsområde 
(skov ønsket), og der er et enkelt beskyttet dige i den sydlige del af arealet. Derudover 
er der ikke kortlagt beskyttelsesinteresser på arealet. 
 

 

Figur 3-10 Rammeområde 15.E1 ved Vester Såby. 
 
Tabel 3-6 Vurdering af påvirkninger ved Vester Såby. 

Miljøemne Påvirkning eller planlægningsmæssig konflikt 

Materielle goder  
 

Som beskrevet under de generelle forhold vurderes et arealudtag af denne størrelse ikke at 
udgøre en væsentlig påvirkning af materielle goder i relation til særligt værdifulde landbrugs-
områder og skovrejsningsområder. 

Kulturarv, herunder kirker og 
deres omgivelser samt arkitek-
tonisk og arkæologisk arv  

Det skal sikres, at der i detailplanlægningen tages hensyn til det beskyttede dige, så påvirk-
ning undgås. 

Landskab Ingen påvirkning af udpegede landskaber. 
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3.2.9. Kirke Såby 
I Kirke Såby planlægges der for tre boligområder henholdsvis sydøst for Kirke Såby på 
21 ha, ved Christiansminde på 7,9 ha (9.B6) og et areal nord for Kirke Såby på 2,9 ha 
(9.B7). Derudover planlægges et erhvervsområde ved Acacievej Syd på 14,6 ha (9.E3). 
 
Rammeområdet (9.B5) er placeret i den sydøstlige del af Kirke Såby imellem det eksi-
sterende boligområde og Skullerupvej. Området anvendes i dag til landbrug og er mod 
nordøst, øst og syd afgrænset af marker. Imellem den nordlige afgrænsning af området 
og Kirke Såby findes et åbent landbrugsareal og en fritliggende ejendom. 
 
Området udpeget særligt værdifuldt landbrugsområde og skovrejsningsområde samt 
indeholder et udpeget lavbundsareal. Der er ikke beskyttet natur inden for området, 
men området grænser op til § 3-beskyttet moser, søer og en eng. Mod syd grænser 
området endvidere op til et fredskovsareal og et beskyttet dige.  
 

 

Figur 3-11 Rammeområde 9.B5 sydøst for Kirke Såby. 

 
Rammeområdet (9.B6) er placeret i den nordøstlige del af Kirke Såby grænsende op til 
det eksisterende boligområde. Området anvendes i dag til landbrug og er mod nord, 
øst og syd afgrænset af marker. Den sydlige afgrænsning af området forløber langs et 
beskyttet dige og grænser op til en fortidsmindebeskyttelseslinje.  Området er udpeget 
særligt værdifuldt landbrugsområde og skovrejsningsområde. 
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Figur 3-12 Rammeområde 9.B6 ved Kirke Såby.  

 
Rammeområdet (9.B7) er placeret i den nordlige del af Kirke Såby øst for Egevej. Om-
rådet anvendes i dag til landbrug og grænser mod øst op til et boligområde. Mod syd 
er der en mark og syd herfor findes Saaby Kirke. Den sydlige del af rammeområdet be-
rører kirkebyggelinjen.  
 

 

Figur 3-13 Rammeområde 9.B7 ved Kirke Såby. 

 
Rammeområdet 9.E3 er beliggende i den nordvestlige del af Kirke Såby. Området an-
vendes i dag til landbrug, og der er en enkelt landbrugsejendom inden for området. 
Området er afgrænset af Acacievej mod øst med spredte boliger, mens der mod syd og 
vest er marker. Området er udpeget særlig værdifuldt landbrugsområde og berører en 
smal bræmme af et skovrejsningsområde mod syd. Derudover ligger området inden for 
transportkorridoren.  
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Figur 3-14 Rammeområde 9.E3 ved Kirke Såby. 

 

Tabel 3-7 Vurdering af påvirkninger ved Kirke Såby. 

Miljøemne Påvirkning eller planlægningsmæssig konflikt 

Biologisk mangfoldighed Byudviklingen (9.B5) skal planlægges uden om det lille lavbundområde eller tænkes ind som 
håndtering af regnvand e.lign. 

Materielle goder  
 

Som beskrevet under de generelle forhold vurderes et arealudtag af denne størrelse ikke at 
udgøre en væsentlig påvirkning af materielle goder i relation til særligt værdifulde landbrugs-
områder og skovrejsningsområder. 
 
Rammeområde 9.E3 ligger inden for transportkorridoren, men vurderes ikke at have reel be-
tydning for at udnytte korridoren til dens formål f.eks. et infrastrukturanlæg el.lign. Afgræns-
ningen af erhvervsområdet følger afgrænsningen rundt om Kirke Såby og det vurderes ureali-
stisk at et nyt infrastrukturprojekt vil følge afgrænsningen rundt om byen. 

Kulturarv, herunder kirker og 
deres omgivelser samt arkitek-
tonisk og arkæologisk arv  
 

Rammeområderne 9.B5 og 9.B6 forløber langs beskyttede diger og 9.B6 grænser også op til 
en fortidsmindebeskyttelseslinje. Det skal sikres, at der i detailplanlægningen tages hensyn til 
de beskyttede diger i områdeafgrænsningen, så påvirkning undgås. 
 
Den sydlige del af rammeområde (9.B7) berører kirkebyggelinjen, hvilket vurderes ikke at 
være i konflikt, idet der ifølge rammebestemmelserne ikke kan planlægges for bebyggelse hø-
jere end 8,5 meter i Kirke Såby.  

Landskab Ingen påvirkning af udpegede landskaber. 

 

3.2.10. Osted 
I Osted planlægges der tre nye rammeområder bestående af et boligområde på 15,7 
ha (13.B13), et erhvervsområde på 10,9 ha (13.E2) og udvidelse af et rekreativt om-
råde på 7,8 ha (13.R1). 
 
Det planlagte boligområde er beliggende i den nordlige del af Osted vest for eksiste-
rende boligbebyggelse. Mod vest og syd er der marker og selve området anvendes i 
dag også til landbrug. Mod nord findes en mindre bebyggelse omkring Hvalsøvej. Om-
rådet er udpeget som særlig værdifuldt landbrugsområde og skovrejsningsområde og 
grænser op til åbeskyttelseslinjen omkring Tokkerup Å mod øst. Inden for området fin-
des en enkelt §-3 beskyttet sø.  
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Det eksisterende rammeområde 13.R1 omfatter et areal på den østlige side af Tokke-
rup Å og et område imellem Osted og det foreslåede boligområde. Forslaget om udvi-
delse af det rekreative område omfatter et areal imellem det foreslåede boligområde 
og det nuværende rekreative område. Arealet inden for udvidelsen er udpeget som 
særligt værdifuld landbrugsområde og skovrejsningsområde, udover at være omfattet 
af åbeskyttelseslinjen.  
 

 

Figur 3-15 Rammeområder ved Osted, 13.B13 og udvidelse af 13.R1. 

 
I den østlige del af Osted findes et eksisterende erhvervsområde med rammenr. 13.E2 
imellem Hovedvejen og Bregentvedvej. I forslag til Kommuneplan 2021 udvides er-
hvervsområdet mod syd og øst. Det udvidede areal anvendes i dag til landbrug og lig-
ger inden for særligt værdifuldt landbrugsområde og skovrejsningsområde. Området 
grænser op til hovedvejen mod vest, en § 3-beskyttet sø mod syd og levende hegn i 
den vestlige del.  
 

 

Figur 3-16 Rammeområder ved Osted, udvidelse af 13.R1. 
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Tabel 3-8 Vurdering af påvirkninger ved Osted. 

Miljøemne Påvirkning eller planlægningsmæssig konflikt 

Biologisk mangfoldighed I detailplanlægningen skal det sikres, at tilstanden af den beskyttede sø (13.B13) ikke ændres 
i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens bestemmelser, hvorved påvirkning kan 
undgås.  
 
I evt. videre planlægning for det rekreative areal (13.R1) skal det tydeliggøres, at anvendelsen 
er begrænset af åbeskyttelseslinjen. 

Materielle goder  
 

Alle tre områder ligger inden for særligt værdifulde landbrugsområder og skovrejsningsområ-
der. Som beskrevet under de generelle forhold vurderes et arealudtag af denne størrelse ikke 
at udgøre en væsentlig påvirkning af materielle goder i relation til særligt værdifulde land-
brugsområder og skovrejsningsområder. 

Kulturarv, herunder kirker og 
deres omgivelser samt arkitek-
tonisk og arkæologisk arv  
 

Ingen væsentlig påvirkning af kendte fortidsminder, kulturmiljøer eller lignende. Hvis der stø-
des på fund i anlægsfasen, gælder museumsloven. 

Landskab Ingen påvirkning af udpegede landskaber. 

 

3.2.11. Øm 
I den sydøstlige del af Øm findes et eksisterende erhvervsområde (16.E1 (1)) langs Ho-
vedvejen og Foldagervej. Med forslag til Kommuneplan 2021 udvides dette område til i 
alt at omfatte 6,6 ha (16.E1). Udvidelsen omfatter et areal, der i dag anvendes til land-
brug. Inden for den eksisterende kommuneplanramme findes en enkelt § 3-beskyttet 
sø, og det udvidede areal grænser op til endnu en beskyttet sø. 
 
Det udvidede areal ligger inden for et særlig værdifuldt landbrugsområde, et udpeget 
værdifuldt landskab og skovrejsningsområde (uønsket). Derudover grænser området 
op til en økologisk forbindelse og område med naturbeskyttelsesinteresser.  
 

 

Figur 3-17 Udvidelse af rammeområde 16.E1 ved Øm.  
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Tabel 3-9 Vurdering af påvirkninger ved Øm. 

Miljøemne Påvirkning eller planlægningsmæssig konflikt 

Biologisk mangfoldighed Inden for den eksisterende kommuneplanramme findes en enkelt § 3-beskyttet sø, og det ud-
videde areal grænser op til endnu en beskyttet sø. Det forudsættes, at tilstanden af de be-
skyttede søer ikke ændres i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens bestemmelser, 
hvorved påvirkning kan undgås. 

Materielle goder  
 

Som beskrevet under de generelle forhold vurderes et arealudtag af denne størrelse ikke at 
udgøre en væsentlig påvirkning af materielle goder i relation til særligt værdifulde landbrugs-
områder og skovrejsningsområder 

Kulturarv, herunder kirker og 
deres omgivelser samt arkitek-
tonisk og arkæologisk arv  
 

Ingen væsentlig påvirkning af kendte fortidsminder, kulturmiljøer eller lignende. Hvis der stø-
des på fund i anlægsfasen, gælder museumsloven. 

Landskab For at sikre, at byudviklingen sker i overensstemmelse med retningslinjerne for  
bevaringsværdige landskaber, skal der i lokalplanlægningen arbejdes med den landskabelige 
indpasning mv. 

 

3.2.12. Lejre 
Ved Lejre udlægges et eksisterende lokalplanlagt område på 0,8 ha i landzone til bolig-
område, (10.B17) samt et rekreativt areal på 6 ha (10.R4). Rammeområderne grænser 
op til hinanden. Området har i dag med den nuværende anvendelse til afgrænsning og 
hestehold og naturområder et stort rekreativt indhold. 
 
Det nordlige areal, der planlægges udlagt til rekreativt område, består af ekstensivt 
drevne græsarealer og naturområder, herunder en § 3-beskyttet sø, to beskyttede 
vandløb med åbeskyttelseslinje. Der er mindre bevoksninger og stier i området. Områ-
det ligger inden for en række udpegninger, enten helt eller delvist, herunder: særligt 
værdifuldt landbrugsområde, skovrejsning uønsket, lavbundsareal og økologisk forbin-
delse. 
 
Det sydlige område, hvor der planlægges et boligområde, omfatter en enkelt ejendom 
(den tidligere materielgård) med omkransende bevoksning. Hele områder ligger inden 
for åbeskyttelseslinjen. Området er i dag omfattet af rammeområde 99.T4(1), Landzo-
neområder, Materielgård ved Munkedammen i Allerslev. 
 

 

Figur 3-18 Rammeområderne ved Lejre 10.B17 og 10.R4. 
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Tabel 3-10 Vurdering af påvirkninger ved Lejre. 

Miljøemne Påvirkning eller planlægningsmæssig konflikt 

Biologisk mangfoldighed Det rekreative areal (10.R4) rummer en § 3-beskyttet sø og to beskyttede vandløb med åbe-
skyttelseslinje og berører et lavbundsareal og en økologisk forbindelse. Idet der planlægges 
for et rekreativt areal vurderes det, at det er muligt at indrette området i overensstemmelse 
med retningslinjerne vedr. lavbundsarealer og økologiske forbindelser samt åbeskyttelseslin-
jen, og derudover vurderes det, at området har potentiale til at kunne udvikles yderligere i 
retning af en højere naturværdi. Det skal der derfor være opmærksomhed på i detailplanlæg-
ningen.  
 
Boligområdet (10.B17) ligger inden for åbeskyttelseslinjen, og evt. etablering af ny bebyggelse 
eller anlæg vil kræve dispensation fra åbeskyttelseslinjen (NBL). 

Materielle goder  
 

Rammeområdet ligger delvist inden for særligt værdifuldt landbrugsområde. Den nuværende 
anvendelse er ikke intensivt landbrug, men rekreativt område, ekstensivt drevne græsarealer 
og naturområder. At området udlægges til rekreativt område vurderes ikke at udgøre en kon-
flikt med udpegningen, da arealet fortsat kan anvendes til ekstensiv afgræsning. 

Kulturarv, herunder kirker og 
deres omgivelser samt arkitek-
tonisk og arkæologisk arv  
 

Ingen væsentlig påvirkning af kendte fortidsminder, kulturmiljøer eller lignende. Hvis der stø-
des på fund i anlægsfasen, gælder museumsloven. 

Landskab Ingen påvirkning af udpegede landskaber. 

 

3.2.13. Kirke Hvalsø 
I Kirke Hvalsø planlægges der fire boligområder bestående af nye områder på, 1,9 ha 
(6.B26), 2,4 ha (6.B27) og 5,2 ha (6.B28) samt en udvidelse af en eksisterende ramme 
på 11,1 ha (6.B13). 
 
Rammeområde 6.B26 er beliggende i den nordvestlige del af Kirke Hvalsø langs den 
nuværende bygrænse. Området består af beplantninger og grønne arealer, og hele 
området ligger inden for skovbyggelinjen. Den nordlige del ligger inden for særligt vær-
difuldt landbrugsområde, og der et mindre lavbundsareal i den sydlige del af området.  
 

 

Figur 3-19 Rammeområde 6.B26 ved Kirke Hvalsø. 
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Rammeområde 6.B27 er også beliggende i den nordvestlige del af Kirke Hvalsø. Områ-
det grænser op til den nuværende nordlige afgrænsning af byen. Området anvendes til 
landbrug og ligger inden for særligt værdifuldt landbrugsområde. Den sydlige halvdel 
ligger inden for skovbyggelinjen.  
 

 

Figur 3-20 Rammeområde 6.B27 ved Kirke Hvalsø. 

 
Rammeområde 6.B28 er beliggende i den sydvestlige del af Kirke Hvalsø mellem banen 
og Åsen. Området anvendes til landbrug og rummer en enkelt ejendom, to søer og en-
kelte bevoksninger. Hovedparten af området ligger inden for særligt værdifuldt land-
brugsområde. Begge søer er § 3-beskyttede, og der er derudover en § 3-beskyttet 
mose i den nordlige del af området.  
 

 

Figur 3-21 Rammeområde 6.B28 ved Kirke Hvalsø. 

 
Det eksisterende rammeområde 6.B13(1) er beliggende i den sydlige del af Kirke 
Hvalsø og består dels af boligområde og landbrugsarealer. Områdets anvendelse er i 
planen fastlagt til boligområde. Den foreslåede udvidelse (6.B13) omfatter et areal, der 
ligger i forlængelse heraf mod syd, som i dag anvendes til landbrug og derudover rum-
mer flere bevoksninger og søer.  
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Det udvidede areal ligger inden for særlig værdifuldt landbrugsområde, skovrejsning 
uønsket, en lille del af en økologisk forbindelse og bevaringsværdige landskaber. Der-
udover er de to søer § 3-beskyttede og den østlige del af området ligger inden for en 
skovbyggelinje.  
  

 

Figur 3-22 Rammeområde 6.B13 ved Kirke Hvalsø. 

 

Tabel 3-11 Vurdering af påvirkninger ved Kirke Hvalsø. 

Miljøemne Påvirkning eller planlægningsmæssig konflikt 

Biologisk mangfoldighed Rammeområde 6.B26 indeholder et mindre lavbundsareal i den sydlige del af området. I den 
videre planlægning skal det sikres, at lavbundsarealet ikke påvirkes, så eventuel genopretning 
som vådområde ikke hindres. 
 
Rammeområde 6.B28 og 6.B13 indeholder § 3-beskyttede arealer. Det forudsættes, at tilstan-
den af de beskyttede søer ikke ændres i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens be-
stemmelser, hvorved påvirkning kan undgås. 
 
Med vedtagelse af KP 2021 vil den økologiske forbindelse inden for 6.B13 (KP 2017) være re-
duceret, og derfor ikke inden for rammeområdet.  

Materielle goder  
 

Alle rammeområder ligger enten helt eller delvist inden for særligt værdifuldt landbrugsom-
råde. Der er ingen væsentlig påvirkning i relation til landbrugsudpegningerne og skovrejs-
ningsudpegningen, som beskrevet under generelle forhold. 

Kulturarv, herunder kirker og 
deres omgivelser samt arkitek-
tonisk og arkæologisk arv  
 

Ingen væsentlig påvirkning af kendte fortidsminder, kulturmiljøer eller lignende. Hvis der stø-
des på fund i anlægsfasen, gælder museumsloven. 

Landskab Rammeområde 6.B26 og 6.B13 ligger inden for skovbyggelinjen. Etablering af bebyggelse in-
den for skovbyggelinjen vil kræve en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.  
 
Der kan være en konflikt med landskabsudpegningen inden for 6.B13. For at sikre, at byudvik-
lingen sker i overensstemmelse med retningslinjerne for bevaringsværdige landskaber, skal 
der i lokalplanlægningen arbejdes med den landskabelige indpasning mv. 
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4. MILJØVURDERING AF REVISION AF TEMA FOR 

PLANTE- OG DYRELIV  

I dette kapitel beskrives og vurderes forslag til revision af temaer for plante- og dyreliv, 
der udgør Lejre Kommunes bidrag til Grønt Danmarkskort.  

4.1 MILJØSTATUS OG MÅL 

Den gældende kommuneplan 2017 indeholder udpegninger af naturbeskyttelsesområ-
der og økologiske forbindelser samt potentielle naturbeskyttelsesområder og økologi-
ske forbindelser /1/. Gældende udpegninger kan ses på Figur 4-1. 
 

 

Figur 4-1 Gældende udpegninger af naturbeskyttelsesområder og økologiske forbindelser, Lejre 
Kommuneplan 2017. 

 

4.2 VURDERING AF PÅVIRKNINGER  

I afgrænsningsnotatet er det vurderet, at ændringerne kan påvirke følgende miljøem-
ner: 

• Biodiversitet - positiv effekt som følge af udpegninger af naturområder og 
økologiske forbindelser (Grønt Danmarkskort). 
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I juni 2017 vedtog Folketinget en ændring af planloven, som indebærer, at kommu-
nerne skal foretage en samlet planlægning for naturbeskyttelsesinteresser og Grønt 
Danmarkskort. Ifølge planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 14, skal kommuneplaner indeholde 
retningslinjer og kort, der beskriver: ”varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne, 
som udgøres af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, herunder eksi-
sterende Natura 2000-områder på land og andre beskyttede naturområder, samt 
spredningskorridor, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser, 
og for prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats inden for Grønt Danmarks-
kort”. 
 
For at opfylde kravene vedr. bidrag til Grønt Danmarkskort har Lejre Kommune indar-
bejdet Grønt Danmarkskort i forslag til Kommuneplan 2021. Bidraget udgøres af føl-
gende forslag til udpegninger med retningslinjer: 

• Naturbeskyttelsesinteresser, herunder Natura 2000-områder samt områder 
med høj koncentration af beskyttede naturtyper  

• Økologiske forbindelser 
• Potentielle naturbeskyttelsesinteresser 
• Potentielle økologiske forbindelser 

 

 

Figur 4-2 Forslag til Kommuneplan 2021 – revision af udpegninger til Grønt Danmarkskort. 
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Inden for disse udpegninger vil Lejre Kommune arbejde for at bevare og forbedre den 
eksisterende natur og samtidig søge at skabe nye levesteder og spredningsmuligheder 
for planter og dyr (forslag til retningslinje 3.2.1). 
 
Kommunen skal, jf. forslag til retningslinje 3.2.2, bl.a. sikre: 

• at de statslige naturplaners mål og målsætninger for Natura 2000-områderne 

udmøntes i kommunale handleplaner,  

• at tilstanden og arealanvendelsen i de udpegede naturbeskyttelsesområder 

ikke ændres, hvis det forringer levesteder for det vilde plante- og dyreliv eller 

forringer muligheden for at styrke eller genoprette dem. Ændringer kan dog 

ske, hvis de kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og 

hvis det kan ske uden at forringe forholdene for plante- og dyrelivet,  

• at der i spredningskorridorerne ikke gennemføres aktiviteter eller etableres 

anlæg, som reducerer eller forringer områdernes biologiske værdi eller funk-

tion som spredningskorridor, uden at der kompenseres for forringelsen, 

• at understøtte muligheden for, at de potentielle naturbeskyttelsesområder 

og spredningskorridorer kan udvikle sig, skal planlægning, byggeri eller anlæg 

i disse områder afvejes i forhold til potentialet for at udvikle ny natur, 

• at naturindholdet i naturbeskyttelsesområderne forbedres gennem natur-

pleje og naturgenopretning,  

• at spredningsmulighederne for vilde planter og dyr søges forbedret.  

 
På Lejre Kommunes egne arealer skal anvendelse og drift tilgodese og understøtte et 
mangfoldigt plante- og dyreliv.  
 
Med forslag til Kommuneplan 2021 er de udpegede naturbeskyttelsesområder i høj 
grad sammenfaldende med Natura 2000-områderne, og de få steder, hvor der ikke er 
fuldstændigt sammenfald, er der tale om mindre arealer. 
 
Udover ændringer i retningslinjerne, er de nuværende afgrænsninger af udpegnin-
gerne ændret. Det betyder, at de økologiske forbindelser på nogle strækninger er ble-
vet smallere. Det skyldes, at der ved kommuneplanrevisionen har været fokus på, at 
der inden for de økologiske forbindelser skal være mulighed for forbedring af natur-
grundlaget, og derfor er intensivt dyrket landbrugsjord blevet taget ud af udpegnin-
gerne.  
 
Arealet, der udpeges til naturbeskyttelsesområder, er mindre i Forslag til Kommune-
plan 2021 sammenlignet med Kommuneplan 2017, som vist i Tabel 4-1. Det vurderes, 
at værdien af udpegningerne er større end tidligere, fordi de arealer, der er fastholdt, 
har et reelt naturpotentiale i og med at intensivt dyrkede landbrugsarealer er taget ud.  
 
Derudover er der suppleret med nye udpegninger af potentielle naturbeskyttelsesom-
råder og økologiske forbindelser, hvor der på sigt kan udvikles ny natur og forbindelser 
i landskabet. I de potentielle naturbeskyttelsesområder og korridorer, skal Lejre Kom-
mune jf. de nye retningslinjer, afveje naturhensyn og udviklingspotentialer i forbin-
delse med planlægning af byggeri eller anlæg. Samlet set dækker naturudpegningerne i 
Forslag til Kommuneplan 2021 et større areal end Kommuneplan 2017. 
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Tabel 4-1 Arealopgørelse over naturbeskyttelsesinteresser og økologiske forbindelser i Kommu-
neplan 2017 og Forslag til Kommuneplan 2021. 

 naturbeskyttel-
sesintresser 

Økologisk forbin-
delse 

Potentielle naturbe-
skyttelsesinteresser 

Potentielle økologi-
ske forbindelser 

Sum i ha 

KP 2017 67.900.000 m2 34.760.000 m2   10266 ha 

KP 2021 66.530.000 m2 17.130.000 m2 55.580.000 m2 2.703.000 m2 14194,3 ha 

Ændring  - 1.370.000 m2 - 17.630.000 m2 + 55.580.000 m2 + 2.703.000 m2 + 3928,3 ha 

 
Tilpasningen af udpegningerne vurderes at udgøre en positiv påvirkning, da udpegnin-
gerne nu er bedre tilpasset den nuværende tilstand og arealanvendelse, og de tilpas-
sede samt nye udpegninger kan være medvirkende til at sikre bedre forbindelser imel-
lem naturområde. 
 
Samlet set vurderes det, at retningslinjerne og udpegningerne vil have en positiv be-
tydning, idet de kan være medvirkende til at forbedre forholdene for biodiversitet, 
flora og fauna. Det skyldes særligt, at Lejre Kommune med forslag til Kommuneplan 
2021 har forpligtet sig til at en række initiativer, som beskrevet ovenfor under forslag 
til retningslinje 3.2.1 og 3.2.2. Derudover fastslår ”administration af retningslinjerne”, 
at det er Lejre Kommunes mål, at kommunens naturområder skal blive ved med at 
være gode levesteder for dyr og planter, og at der igennem frivillige aftaler skal etable-
res mere og ny natur, som også gavner andre interesser i Lejre Kommune.   
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5. MILJØVURDERING AF SOLCELLEANLÆG  

I dette kapitel beskrives og vurderes forslag til retningslinjer for planlægning og projek-
tering af solcelleanlæg samt forslag til konkrete solcelleområder, hvor der kan planlæg-
ges for etablering af solcelleanlæg.  

5.1 MILJØSTATUS OG MÅL 

Gældende kommuneplan indeholder ikke retningslinjer for udformning og placering af 
solcelleanlæg, men der er en række overordnede visioner om kommunens energiforsy-
ning, hvor bl.a. solceller indgår.  

5.1.1. Klimamålsætninger  
Kommuneplan 2017 indeholder en vision om energiforsyning og vedvarende energi:  
 
”Lejre Kommune arbejder for, at mindst 30 % af energien i kommunen er vedvarende i 
2020. Denne udvikling skal ske samtidigt med, at der værnes om landskabet, så udvik-
lingen sker uden større æstetiske gener, og kommunen vil sikre, at mennesker og natur 
generes mindst muligt af større energianlæg. Kommuneplanen indeholder arealreser-
vationer til biogasanlæg, vindmøller, højspændings- og naturgasanlæg, men ikke til sol-
celleanlæg /1/”. 
 
Som én af 20 DK2020-kommuner går Lejre Kommune forrest for at vise, hvordan kom-
munen vil håndtere klimaudfordringerne og leve op til målene i Paris-aftalen. Lejre 
Kommunes ambition med Klimaplan 2020 er at reducere CO2-belastningen med 70 % i 
2030 og at være CO2-neutral i 2050skal være CO2-neutral og klimarobust i 2050 /2/.  
 
Mange boliger i Lejre Kommune er opvarmet af naturgas og en mindre del af olie. Om-
stillingen til mere fossilfri opvarmning bliver et af de steder, hvor Lejre Kommune skal 
sætte ind i de kommende år. Lejre Kommune vil derfor bl.a. forfølge mulighederne for 
solenergi både i storskala markprojekter og på bygninger /2/.   
 
Lejre Kommune vil bidrage til en øget vedvarende energiproduktion ved at planlægge 
for solcelleanlæg på marker og bygninger, hvor det kan ske uden større gener for na-
tur, landskab og naboer /2/.  

5.1.2. Gældende rammebestemmelser 
Lejre Kommuneplan 2017 indeholder en række generelle rammebestemmelser, som 
omfatter hele kommunen, selvom de ikke er gentaget i rammerne for de enkelte om-
råder. Rammebestemmelserne omfatter bl.a. solenergianlæg, hvor fokus er på indar-
bejdelse af solvarme/solfangere i forbindelse med lokalplanlægningen. I den gældende 
Kommuneplan 2017 er der ikke overordnede rammebestemmelser for solcelleanlæg, 
og der er ikke udlagt rammeområder til solcelleanlæg. 

5.2 VURDERING AF PÅVIRKNINGER 

I afgrænsningsnotatet er det vurderet, at ændringerne kan påvirke følgende miljøem-
ner: 

• Biodiversitet  

• Luft og klima (positive påvirkninger på klimaet) 

• Materielle goder (ændret arealanvendelse) 
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• Kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæolo-
gisk arv (landskabelige, visuelle og fysiske ændringer af kulturhistoriske sam-
menhænge) 

• Landskab (landskabelige og visuelle påvirkninger.) 
 
De potentielle påvirkninger beskrives med afsæt i de to typer ændringer til kommune-
planen; retningslinjer for solceller og rammeområder til solcelleanlæg og samt opfyl-
delse af Lejres Kommunes klimamålsætninger. 

5.2.1. Forslag til nye retningslinjer 
Lejre Kommune har indarbejdet retningslinjer for planlægning af solcelleanlæg i forslag 
til Kommuneplan 2021. Forslag til retningslinjer omfatter: 

• 5.2.2: Solceller på tagflader 

• 5.2.3: Solcelleanlæg og lokalplanpligt 

• 5.2.4: Placering af solcelleanlæg i det åbne land 

• 5.2.6: Synergier ved solcelleanlæg 

• 5.2.6: Udseende og indretning af solcelleanlæg i det åbne land 

• 5.2.7: Inddragelse af naboer og interessenter 

Med Kommuneplan 2021 er der udlagt nye arealer til solcelleanlæg på privat land-
brugsjord i det åbne land, i alt cirka 154 ha, hvoraf mindst 20 % af hvert areal skal etab-
leres som friarealer. Generelt vurderes det, at planlægning for solcelleanlæg kan være 
en del af opfyldelsen af Lejre Kommunes mål om at blive CO2-neutrale i 2050. I det føl-
gende opsummeres forslag til retningslinjer, og effekten heraf vurderes. 
 

Forslag til retningslinjer 

Solceller på tagflader 
Kommunen vil i samarbejde med lokale aktører arbejde for at fremme solenergianlæg 
på større disponible tagflader, herunder på offentlige institutioner, halbyggeri og er-
hvervsvirksomheder. 
  
Lejre Kommune skal jf. administrationsgrundlaget til retningslinjerne sikre, at solceller 
som udgangspunkt etableres direkte på tagflade eller facade, uden anvendelse af stati-
ver/bærebeslag, der vinkler solcellerne fra tagfladen eller facaden. Etablering af solcel-
ler på nye eller eksisterende bygninger kan kræve en tilladelse i forhold til en konkret 
lokalplan, men kræver ikke byggetilladelse, medmindre der er tale om en ejendom 
med bevaringsværdige eller fredede bygninger. Det kan fx være en virksomhed, der 
sammen med byens borgere etablere et solcelleanlæg på taget af en stor erhvervsbyg-
ning, og driver det som et solcellelaug. Overskuddet fra solcelleanlægget kan fx bruges 
til at finansiere initiativer, mødesteder, faciliteter m.m. der er til glæde for byens bor-
gere.  
 
På den baggrund vurderes det, at retningslinjerne for solceller på bygninger er af posi-
tiv betydning, og dels kan være medvirkende til at nå kommunens klimamålsætninger, 
og dels give værdi for borgere. Solceller på bygninger kan også resultere i negative vi-
suelle påvirkninger, da det kan ændre bymiljøer og bygningers visuelle udtryk.  
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Solcelleanlæg og lokalplanpligt 
Forslag til kommuneplan 2021 udpeger arealer til solcelleanlæg i det åbne land, og det 
bygger på en konkret vurdering, om et projekt er lokalpligtigt. Miljøvurdering af de 
konkrete planområder kan først foretages, når der foreligger forslag til planer. 
 
Placering af solcelleanlæg i det åbne land 
Solcelleanlæg må jf. retningslinjerne som hovedregel ikke etableres i områder med 
fredninger, beskyttede naturtyper, bevaringsværdigt landskab, sø- og åbeskyttelseslin-
jer, fortidsmindebeskyttelseslinjer og transportkorridoren (3a). Ved planlægning og 
etablering af solcelleanlæg skal områdets benyttelses- og beskyttelsesinteresser samt 
nabohensyn vurderes konkret. Derudover må solcelleanlæg kun placeres inden for om-
råder i kystnærhedszonen, bevaringsværdigt landskab, kirkeomgivelser, inden for skov-
byggelinjen, og kulturhistoriske bevaringsværdier, hvis landskabets eller nærmiljøets 
værdi kan fastholdes, og hvis væsentlige landskabstræk ikke forringes. 
 
Solcelleanlæg skal så vidt muligt placeres på flade arealer og omkranses af tæt be-
plantning eller indenfor små, lukkede landskaber, og der skal være en respektafstand 
på mindst 100 meter fra nærmeste nabo. Solcelleanlæg skal tilstræbes placeret i nær-
hed af forbrugerne og/eller relevante tilslutningspunkter i elnettet. 
 
Derudover skal der være en særlig opmærksomhed på placering og udformning af sol-
celleanlæg i tilknytning til:  

• Naboer, 

• Overordnede veje, 

• Rekreative områder, 

• Friluftsfaciliteter, 

• Parkeringspladser, 

• Margueritruter, 

• Vejstrækninger samt og tilhørende parkerings- og rastepladser, hvorfra de be-
varingsværdige landskaber, større sammenhængende landskaber eller områ-
der med særlige udsigter kan opleves. 

På den baggrund vurderes det, at der med retningslinjerne er taget hensyn til de over-

ordnede landskabs- og kulturarvsinteresser samt naboer til solcelleanlæggene. Det be-

tyder ikke, at et solcelleanlæg kan etableres uden negative påvirkninger på landskab, 

kulturarv eller befolkning, men retningslinjerne sikrer, at der i den tidlige planlægning 

af solcelleanlæggene tages en række hensyn, der kan være medvirkende til at reducere 

negative påvirkninger. Samlet set vurderes retningslinjerne vedr. placering af solceller i 

det åbne land at være af positiv betydning, når fremtidige solcelleanlæg skal planlæg-

ges.   

 
Synergier ved solcelleanlæg 

Etablering af solcelleanlæg kan medføre bl.a. visuelle påvirkninger, påvirkninger af be-

folkning og materielle goder mv. Forslag til kommuneplanen indeholder derfor ret-

ningslinjer vedr. synergier ved solcelleanlæg, som samlet set har til formål at reducere 

påvirkninger fra anlæggene. Solcelleanlæg kan med fordel placeres i nærhed til vind-

møller og infrastrukturanlæg, for at begrænse yderligere visuel påvirkning af øvrige 

arealer. Derved kan mindre sårbare landskaber udvælges til solcelleanlæg, mens mere 

sårbare kan friholdes. Derudover prioriteres det at udvælge områder, hvor man ønsker 

bedre grundvandsbeskyttelse, hvor der er ringe landbrugsjord mv.  
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Endelig vil Lejre Kommune prioritere fælles, lokalt ejede anlæg. Kommunen vil jf. admi-

nistrationsgrundlaget se positivt på nye forslag til arealudlæg til solcelleanlæg, hvis der 

er lokal opbakning og lokalt medejerskab til et solcelleanlæg.  

 

Samlet set vurderes retningslinjerne at være af positiv betydning, fordi de kan være 

medvirkende til, at Lejre Kommune udvælger de bedst egnede arealer under hensynta-

gen samspillet med øvrige anlæg og beskyttelseshensyn. 

 

Udseende og indretning af solcelleanlæg i det åbne land 

Forslag til kommuneplanen indeholder en række retningslinjer, der har til formål at 

indarbejde landskabshensyn i forbindelse med planlægning for og projektering af sol-

celleanlæg i det åbne land. Det er bl.a. et krav, at der skal udarbejdes visualiseringer og 

synlighedsanalyser af kommende projekter, at anlæggene skal indpasses i landskabet 

og disponeres, så der er mindst 20 % friarealer til f.eks. beplantning, friholdelse af høj-

depunkter, afgræsning, stiforbindelser og lignende.  

 

Af hensyn til naboer og landskaber samt placering ved overordnede vejstrækninger 

skal solcelleanlæggets visuelle påvirkning minimeres ved hjælp af eksisterende og ny 

afskærmende beplantning. Der skal som udgangspunkt etableres tæt beplantning 

rundt omkring alle solcelleanlæg. Eksisterende beplantningsbælter inden for solcelle-

anlæggene skal bevares til afskærmende beplantning, anvendelse af ikke reflekterende 

materiale mv.  

 

Solcellepanelerne skal være i ikke-reflekterende materialer. Kanterne på panelerne 

skal være mørke, så det indpasser sig bedst muligt i landskabet. Overkant af øverste 

solcellepanel må maksimalt være i 3 m højde. Solceller, der kan vippe over en vertikal 

akse, tillades som udgangspunkt ikke. 

 

Arealerne skal reetableres, og solenergianlægget skal fjernes, når arealet ikke længere 
anvendes til solcelleanlæg. Grundejer skal fjerne anlægget og reetablere arealet, så det 
ikke påvirker omgivelserne negativt. 
 
Retningslinjerne vurderes at være af positiv betydning i forhold til både de landskabe-
lige og naturmæssige forhold samt befolkningen, idet de visuelle påvirkninger reduce-
res, der sikres mulighed for forbedrede forhold for flora og fauna samt bedre adgangs-
muligheder.  
 
Inddragelse af naboer og interessenter 

Planlægning af solcelleanlæg af større solcelleanlæg i det åbne land skal, jf. forslag til 

retningslinjer, altid omfatte en tidlig og udvidet inddragelse af borgerne i lokalsamfun-

det, interesseorganisationer m.fl., og der skal gennem projekttilpasninger og diverse 

tiltag, tilstræbes en proces og en plan, alle kan tilslutte sig. Retningslinjen vurderes at 

være af positiv betydning, da man ved inddragelse af borgerne tidligt i processen kan 

tilpasse kommende planer og projekter. 

5.2.2. Forslag til solcelleområder 
Med forslag til Kommuneplan 2021 er der arbejdet for at finde nye arealer til solcelle-
anlæg på privat landbrugsjord i det åbne land.  
 
Det har resulteret i, at der udlægges flere områder til større solcelleanlæg med et sam-
let areal på cirka 154 ha, hvoraf mindst 20 % af hvert areal skal etableres som friarealer 
(jf. forslag til retningslinjer for solcelleanlæg). Nedenfor beskrives og vurderes de fore-
slåede solcelleområder, der indgår i forslag til Kommuneplan 2021. 



MILJØRAPPORT - FORSLAG TIL LEJRE KOMMUNEPLAN 2021 - | LE34 

 

Miljøvurdering af solcelleanlæg | D21-357740 44 

 
Kirke Hyllinge – 99.T8 
Området ligger nord for Kirke Hyllinge op mod Elverdamsvej og Grimshøjvej og optager 
ca. 32 ha. Terrænet er relativt fladt og området anvendes til landbrug. Inden for områ-
det er der flere bevoksninger. Langs en lille del af den nordlige afgrænsning forløber et 
beskyttet dige. Landskabet omkring området er karakteriseret ved primært landbrugs-
arealer med flere bevoksninger og levende hegn, der giver grøn karakter og reducerer 
synligheden af området set fra omgivelserne. Spor efter den gamle sjællandske jern-
bane er synlig midt igennem området. Solcelleområdet grænser op til en enkelt fritlig-
gende bolig mod syd, og der er flere fritliggende boliger omkring området og ca. 1,5 
km til samlet boligbebyggelse i Kirke Hyllinge. Området ligger delvist inden for kyst-
nærhedszonen. 
 
Området er udpeget særligt værdifuldt landbrugsområde, skovrejsningsområde og om-
råde med kulturhistoriske værdier. Derudover er der en § 3-beskyttet overdrev og et 
lavbundsareal.  
 
Den nordlige del af området grænser op til to vindmøller og en servicevej hertil. Area-
let er inden for en udpegning af særligt værdifuldt landbrugsområde og område med 
kulturhistoriske bevaringsværdier. 
 

 

Figur 5-1 Solcelleområderne Kirke Hyllinge – 99.T8.  
 

I Tabel 5-1 vurderes miljøpåvirkningerne ved udlæg af solcelleområdet i Kirke Hyllinge 
vest, baseret på de udvalgte miljøemner fra afgrænsningen:  

Tabel 5-1 Miljøpåvirkninger ved Kirke Hyllinge. 

Miljøemne Påvirkning eller planlægningsmæssig konflikt 

Biologisk mangfoldighed 
 

Det forudsættes, at det § 3-beskyttede overdrev ikke påvirkes i overensstemmelse med na-
turbeskyttelseslovens bestemmelser. Det vurderes, at etablering af solceller ikke er i konflikt 
med udpegningen af lavbundsarealet, da solcellerne placeres på stativer og ikke påvirker mu-
ligheder for fremtidig genopretning af vådområder. 
 
Det vurderes, at biodiversiteten kan blive øget i området, sammenlignet med i dag, hvis area-
let f.eks. afgræsses. Derudover kan der i detailplanlægningen arbejdes med flere andre tiltag, 
der kan øge biodiversiteten, f.eks. udsåning af forskellige frøblandinger, etablering af interne 
levende hegn mv.  
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Miljøemne Påvirkning eller planlægningsmæssig konflikt 

Befolkning Solcelleanlægget kan potentielt medføre påvirkninger af befolkningen, særligt visuelt og via 
gener i anlægsfasen. Påvirkningerne vil afhænge af det konkrete projekt, men med indarbej-
delse af landskabshensyn fra forslag til retningslinjer, kan de visuelle påvirkninger reduceres. 

Luft og klima 
 

Etablering af solcelleanlægget kan være medvirkende til at nå Lejre Kommunes klimamål, 
men opfyldelsen af klimamålene skal ses i sammenhæng med øvrige solcelleanlæg og øvrige 
tiltag i kommunen. 

Materielle goder 
Særligt værdifulde landbrugs-
områder 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skovrejsningsområde 

Solcelleanlægget betyder, at arealet ændrer anvendelse fra landbrugsdrift til teknisk anlæg. 
Arealet er inden for en udpegning af særligt værdifuldt landbrugsområde, der bl.a. har til for-
mål at sikre, at arealerne anvendes til jordbrugsmæssige formål.  
 
Det vurderes, at arealerne kan anvendes til ekstensiv landbrugsdrift i form af afgræsning. Der-
udover vil der være genopdyrkningsret på landbrugsarealerne, når anvendelsen til solcellean-
læg ophører. De arealer, der planlægges solcelleanlæg inden for, udgør en lille del af det sam-
lede areal i kommunen, der er udlagt som særligt værdifulde landbrugsområder. Samlet set 
vurderes planlægning for solcelleanlæg derfor ikke at udgøre en væsentlig konflikt med ret-
ningslinjerne for landbrug.   
 
Anlægget er i konflikt med udpegningen af et område med ønsket skovrejsning. 

Kulturarv 
Område med kulturhistoriske 
bevaringsværdier 

I områder med kulturhistorisk bevaringsværdig fremtræder naturgrundlaget særligt tydeligt. 
Udpegningen strækker sig fra kysten ved Holbæk Fjord på tværs af land mod kysten ved Ros-
kilde Fjord.  
Solcelleområdet ligger i udkanten af det udpegede område og samtidig op til Kirke Hyllinge 
by. Derfor vurderes det, at områdets kulturhistoriske træk er mindre sårbare. Hensyn til de 
eventuelle kulturhistoriske spor og tidlig dialog med Roskilde Museum skal dog tænkes med i 
den videre planlægningsproces. 

Landskab: 
Generelt  
 
 
 
 
 
 
Vindmøller  
 
 
 
Ligger delvist indenfor kystnær-
hedszonen 
 

Solcelleanlægget skal ifølge retningslinjerne afskærmes med beplantningsbælter. Uuden af-
skærmende beplantning vil anlægget være synligt fra Elverdamsvej, samt fra enkelte naboer 
og den nordlige del af Kirke Hyllinge. Kravet om afskærmende beplantning vil over en år-
række betyde, at anlægget vil være mindre synligt. Det vurderes, at væsentlige landskabelige 
påvirkninger kan undgås, forudsat at der plantes omkransende levende hegn, fordi landska-
bet er relativt fladt og ikke omfattet af landskabsudpegninger. En konkret vurdering skal dog 
foretages, når der foreligger et projekt, og der kan udarbejdes visualiseringer. 
 
Det vurderes positivt, at området grænser op til et vindmølleområde, idet de tekniske anlæg 
derved grupperes (jf. forslag til retningslinje 5.2.6: Synergier ved solcelleanlæg). Der i forvejen 
er el-infrastruktur i området, som måske kan benyttes. 
 
Området ligger placeret, så der er mulighed for at strømmen kan distribueres. Området ligger 
i udkanten af kystnærhedszonen og vil med afskærmende bevoksningen ikke påvirke kysten, 
men det skal med visualiseringer vurderes nærmere i den videre planlægning.  

 
Biltris – 99.T9 
Området er beliggende syd for Biltris og øst for Elverdamsvej og optager 11 ha.  Biltris 
ligger i en afstand af ca. 150 meter og derudover ligger der enkelte fritliggende ejen-
domme omkring området.   
 
Terrænet er fladt og arealet anvendes til landbrug. Der er ingen bevoksning inden for 
området, og det fremstår derfor åbent. Den sydlige del af området afgrænses af et le-
vende hegn og en bevoksning. Den sydlige og vestlige afgrænsning følger to beskyt-
tede diger. Der er ikke beskyttet natur eller kulturarv inden for området. En lille del af 
området ligger inden for kystnærhedszonen.  
 
Området ligger inden for særligt værdifulde landbrugsområder og et skovrejsningsom-
råde.  
 
Landskabet omkring området er udpeget område med kulturhistoriske bevaringsvær-
dier. Syd for er der et udpeget kulturmiljø. 
 



MILJØRAPPORT - FORSLAG TIL LEJRE KOMMUNEPLAN 2021 - | LE34 

 

Miljøvurdering af solcelleanlæg | D21-357740 46 

 

Figur 5-2 Solcelleområde ved Biltris. 

 

Tabel 5-2 Miljøpåvirkninger ved Biltris. 

Miljøemne Påvirkning eller planlægningsmæssig konflikt 

Biologisk mangfoldighed 
 

Der er ikke beskyttet natur eller udpegede naturområder eller spredningskorridorer inden for 
området. 
 
Det vurderes, at biodiversiteten kan blive øget i området, sammenlignet med i dag, hvis area-
let afgræsses. Derudover kan der i detailplanlægningen arbejdes med flere andre tiltag, der 
kan øge biodiversiteten, f.eks. udsåning af forskellige frøblandinger, etablering af interne le-
vende hegn mv. 

Befolkning  
 

Solcelleanlægget kan potentielt medføre påvirkninger af befolkningen, særligt visuelt og via 
gener i anlægsfasen. Påvirkningerne vil afhænge af det konkrete projekt, men med indarbej-
delse af landskabshensyn fra forslag til retningslinjer, kan de visuelle påvirkninger reduceres. 
Der bør i den videre planlægning være særligt fokus på ejendommen, der grænser op til om-
rådet. 

Luft og klima 
 

Etablering af solcelleanlægget kan være medvirkende til at nå Lejre Kommunes klimamål, 
men opfyldelsen af klimamålene skal ses i sammenhæng med øvrige solcelleanlæg og øvrige 
tiltag i kommunen. 

Materielle goder 
Særligt værdifulde landbrugs-
områder 
 
 
 
 
 
Skovrejsningsområde 

Solcelleanlægget betyder, at arealet ændrer anvendelse fra landbrugsdrift til teknisk anlæg.  
Det vurderes, at arealerne kan anvendes til ekstensiv landbrugsdrift i form af afgræsning. Der-
udover vil der være genopdyrkningsret på landbrugsarealerne, når anvendelsen til solcellean-
læg ophører. De arealer, der planlægges solcelleanlæg inden for, udgør en lille del af det sam-
lede areal i kommunen, der er udlagt som særligt værdifulde landbrugsområder. Samlet set 
vurderes planlægning for solcelleanlæg derfor ikke at udgøre en væsentlig konflikt med ret-
ningslinjerne for landbrug.   
 
Anlægget er i konflikt med udpegningen af et område med ønsket skovrejsning. 

Kulturarv 
 

Ingen konflikt med udpegninger eller beskyttede fortidsminder. 
 

Landskab: 
Generelt  
 
 
 
 
 
Ligger delvist indenfor kystnær-
hedszonen 
 

Området er relativt fladt, og landskabet omkring området er karakteriseret ved primært land-
brugsarealer. Kravet om afskærmende beplantning vil over en årrække betyde, at anlægget 
vil være mindre synligt. Det vurderes, at væsentlige landskabelige påvirkninger kan undgås, 
forudsat at der plantes omkransende levende hegn, fordi landskabet er relativt fladt og ikke 
omfattet af landskabsudpegninger. En konkret vurdering skal dog foretages, når der forelig-
ger et projekt, og der kan udarbejdes visualiseringer. 
 
Kun en lille del af området er inden for kystnærhedszonen. Området ligger placeret, så der er 
mulighed for at strømmen kan distribueres. Med afskærmende bevoksning vurderes det, at 
kysten ikke påvirkes, men det skal med visualiseringer vurderes nærmere i den videre plan-
lægning.   
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Lyndby – 99.T10 
Området ligger ved Lejregårdsvej ved Lyndby og optager ca. 24 ha. Terrænet inden for 
området er relativt fladt til let bølget, mens der vest for området er et højdepunkt i 
landskabet omkring kote 32. Området ligger delvist inden for kystnærhedszonen. 
 
Solcelleområdet er placeret tæt på flere fritliggende boliger, herunder en ejendom, der grænser 
helt op til området mod syd, men ingen sammenhængende boligbebyggelse. Boliger i Lyndby lig-
ger ca. 1,2 km fra arealet. Området afgrænses mod nord og øst af beskyttede diger, og det for-
udsættes, at disse ikke berøres af projektet.  
 
Ved øst- og vestsiden af området og i den nordlige del af området findes § 3-beskyttede søer og 
moser. Disse områder er taget ud af planområdet, og det forudsættes, at de ikke påvirkes. Langs 
den vestlige afgrænsning findes fem findes fem vindmøller.  

 

 

Figur 5-3 Solcelleområde ved Lyndby. 

 
I Tabel 5-3 vurderes miljøpåvirkningerne ved udlæg af solcelleområdet i Lyndby, base-
ret på de udvalgte miljøemner fra afgrænsningen:  

Tabel 5-3 Miljøpåvirkninger ved Lyndby. 

Miljøemne Påvirkning eller planlægningsmæssig konflikt 

Biologisk mangfoldighed 
 

Der er beskyttede naturtyper inden for rammeområdet, som forudsættes bevaret i den efter-
følgende planlægningsfase. 
 
Det vurderes, at biodiversiteten kan blive øget i området, sammenlignet med i dag, hvis area-
let afgræsses. Derudover kan der i detailplanlægningen arbejdes med flere andre tiltag, der 
kan øge biodiversiteten, f.eks. udsåning af forskellige frøblandinger, etablering af interne le-
vende hegn mv. 

Befolkning  
 

Solcelleanlægget kan potentielt medføre påvirkninger af befolkningen, særligt visuelt og via 
gener i anlægsfasen. Påvirkningerne vil afhænge af det konkrete projekt, men med indarbej-
delse af landskabshensyn fra forslag til retningslinjer, kan de visuelle påvirkninger reduceres. 
Der bør i den videre planlægning være særligt fokus på ejendommen, der grænser op til om-
rådet. 

Luft og klima 
 

Etablering af solcelleanlægget kan være medvirkende til at nå Lejre Kommunes klimamål, 
men opfyldelsen af klimamålene skal ses i sammenhæng med øvrige solcelleanlæg og øvrige 
tiltag i kommunen. 

Materielle goder 
Særligt værdifulde landbrugs-
områder 

Solcelleanlægget betyder, at arealet ændrer anvendelse fra landbrugsdrift til teknisk anlæg.  
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Miljøemne Påvirkning eller planlægningsmæssig konflikt 

 
 
 
 
 
 
 
Lavbundsarealer 
 

Det vurderes, at arealerne kan anvendes til ekstensiv landbrugsdrift i form af afgræsning. Der-
udover vil der være genopdyrkningsret på landbrugsarealerne, når anvendelsen til solcellean-
læg ophører. De arealer, der planlægges solcelleanlæg inden for, udgør en lille del af det sam-
lede areal i kommunen, der er udlagt som særligt værdifulde landbrugsområder. Samlet set 
vurderes planlægning for solcelleanlæg derfor ikke at udgøre en væsentlig konflikt med ret-
ningslinjerne for landbrug.   
 
Inden for området findes fire udpegede lavbundsarealer. Hensigten med udpegningen af lav-
bundsarealer er, at mindre dyrkningssikre arealer, eksempelvis kunstigt afvandede søer, sø-
ges udtaget af intensiv landbrugsdrift. Etablering af solceller vurderes at være i overensstem-
melse med retningslinjerne.  

Kulturarv 
 

Ingen konflikt med udpegninger eller beskyttede fortidsminder. 
 

Landskab: 
Generelt  
 
 
 
 
 
Vindmøller  
 
Ligger delvist indenfor kystnær-
hedszonen 
 

Området er relativt fladt, og landskabet omkring området er karakteriseret ved primært land-
brugsarealer. Kravet om afskærmende beplantning vil over en årrække betyde, at anlægget 
vil være mindre synligt. Det vurderes, at væsentlige landskabelige påvirkninger kan undgås, 
forudsat at der plantes omkransende levende hegn, fordi landskabet er relativt fladt og ikke 
omfattet af landskabsudpegninger. En konkret vurdering skal dog foretages, når der forelig-
ger et projekt, og der kan udarbejdes visualiseringer. 
 
Det vurderes positivt, at området grænser op til et vindmølleområde, idet de tekniske anlæg 
derved grupperes (jf. forslag til retningslinje 5.2.6: Synergier ved solcelleanlæg).  
 
Området ligger delvist inden for kystnærhedszonen. Området ligger placeret, så der er mulig-
hed for at strømmen kan distribueres. Med afskærmende bevoksning vurderes det, at kysten 
ikke påvirkes, men det skal med visualiseringer vurderes nærmere i den videre planlægning. 

 
Ejby – 99.T11 
Området ligger mellem Ejby og Rye i en afstand af ca. 0,7 -1 km fra Ejby og optager ca. 
11 ha. Solcelleområdet er placeret tæt på flere fritliggende boliger og sammenhæn-
gende boligbebyggelser, Ejby og Rye. Terrænet er skrånende med et højdepunkt i den 
sydvestlige del omkring kote 38 ned mod Ejby Å, vandløbet i øst omkring kote 17. 
Landskabet omkring området er præget af mange bevoksninger og spredt bebyggelse. 
Der er et eksisterende levende hegn mod øst og syd, der er reducerer synligheden af 
området set fra syd og øst. Området ligger inden for kystnærhedszonen. 
 
Solcelleområdet ligger inden for en udpeget spredningskorridor og en udpegning af 
særligt værdifulde landbrugsområder.  
 

 

Figur 5-4 Solcelleområde ved Ejby. 
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Ejby 
I Tabel 5-4 vurderes miljøpåvirkningerne ved udlæg af solcelleområdet i Ejby, baseret 
på de udvalgte miljøemner fra afgrænsningen:  

Tabel 5-4 Miljøpåvirkninger ved Ejby. 

Miljøemne Påvirkning eller planlægningsmæssig konflikt 

Biologisk mangfoldighed 
 

Der må jf. retningslinjerne til spredningskorridorerne ikke gennemføres aktiviteter eller etab-
leres anlæg, som overskærer spredningskorridorerne eller reducerer eller forringer korrido-
rernes biologiske værdi, uden at der kompenseres for forringelsen. Hvorvidt et solcelleanlæg 
er i konflikt med udpegningen afhænger af disponeringen af arealet, hegning, mulighed for 
faunapassager mv., hvilket der skal være fokus på i den efterfølgende detailplanlægning.  
 
Det vurderes, at biodiversiteten kan blive øget i området, sammenlignet med i dag, hvis area-
let afgræsses. Derudover kan der i detailplanlægningen arbejdes med flere andre tiltag, der 
kan øge biodiversiteten, f.eks. udsåning af forskellige frøblandinger, etablering af interne le-
vende hegn mv. 

Befolkning  
 

Solcelleanlægget kan potentielt medføre påvirkninger af befolkningen, særligt visuelt og via 
gener i anlægsfasen. Påvirkningerne vil afhænge af det konkrete projekt, men med indarbej-
delse af landskabshensyn fra forslag til retningslinjer, kan de visuelle påvirkninger reduceres. 

Luft og klima 
 

Etablering af solcelleanlægget kan være medvirkende til at nå Lejre Kommunes klimamål, 
men opfyldelsen af klimamålene skal ses i sammenhæng med øvrige solcelleanlæg og øvrige 
tiltag i kommunen. 

Materielle goder 
Særligt værdifulde landbrugs-
områder 
 
 
 

Solcelleanlægget betyder, at arealet ændrer anvendelse fra landbrugsdrift til teknisk anlæg.  
 
Det vurderes, at arealerne kan anvendes til ekstensiv landbrugsdrift i form af afgræsning. Der-
udover vil der være genopdyrkningsret på landbrugsarealerne, når anvendelsen til solcellean-
læg ophører. De arealer, der planlægges solcelleanlæg inden for, udgør en lille del af det sam-
lede areal i kommunen, der er udlagt som særligt værdifulde landbrugsområder. Samlet set 
vurderes planlægning for solcelleanlæg derfor ikke at udgøre en væsentlig konflikt med ret-
ningslinjerne for landbrug.  

Kulturarv 
 

Ingen konflikt med udpegninger eller beskyttede fortidsminder, men arealet grænser mod 
nord op til en fortidsmindebeskyttelseslinje. 

Landskab: 
Generelt  
 
 
 
 
Indenfor kystnærhedszonen 
 

Området ligger uden for værdifulde landskaber, men vurderes alligevel sårbart, fordi terræn-
forskellen i området kan betyde, at anlægget fortsat vil være synligt, især set fra nord og øst, 
selvom der etableres levende hegn. Det vurderes, at der kan være væsentlige landskabelige 
påvirkninger, hvilket skal undersøges nærmere i en senere fase, hvor der kan udarbejdes visu-
aliseringer.   
 
Området ligger inden for kystnærhedszonen. Området ligger placeret, så der er mulighed for 
at strømmen kan distribueres. Med afskærmende bevoksning vurderes det, at kysten ikke på-
virkes, men det skal med visualiseringer vurderes nærmere i den videre planlægning. 

 
Kirke Sonnerup – 99.T12 
Området ligger øst for Kirke Sonnerup i en afstand af ca. 400 meter og optager ca. 31 
ha. Transportkorridoren afgrænser området mod syd. Terrænet er bakket med højde-
punkter omkring kote 50-54. Landskabet omkring området er kuperet og præget af 
mindre bevoksninger og få levende hegn samt sammenhængende skovarealer nord og 
nordøst for området. Området ligger inden for kystnærhedszonen.  
 
Solcelleområdet er placeret tæt på enkelte fritliggende boliger og sammenhængende 
boligbebyggelse i form af Kirke Sonnerup mod vest ca. 400 meter fra området.  
Arealet er inden for en udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder, et udpeget 
område med kulturhistoriske bevaringsværdier, kulturmiljø og skovrejsningsområde.  
 
Solcellearealet berører en del af et kulturarvsareal omkring Trudsholm Gods og græn-
ser desuden op til fortidsmindebeskyttelseslinjer omkring et beskyttet fortidsminde og 
beskyttet voldgrav (Trudsholm Voldsted). Området afgrænses mod nord og vest af et 
beskyttet dige, der forudsættes bevaret. 
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Der findes to § 3-beskyttede søer omkring Trudsholm Gods. De ligger inden for beskyt-
telseslinjerne omkring to fortidsminder, og er ikke inden for solcelleområdet. 
 

 

Figur 5-5 Solcelleområde ved Kirke Sonnerup. 

 
I Tabel 5-5 vurderes miljøpåvirkningerne ved udlæg af solcelleområdet i Kirke Sonne-
rup, Trudsholm, baseret på de udvalgte miljøemner fra afgrænsningen:  
 

Tabel 5-5 Miljøpåvirkninger ved Kirke Sonnerup, Trudsholm. 

Miljøemne Påvirkning eller planlægningsmæssig konflikt 

Biologisk mangfoldighed Der er ikke beskyttet natur eller udpegede naturområder eller spredningskorridorer inden for 
området. 
 
Det vurderes, at biodiversiteten kan blive øget i området, sammenlignet med i dag, hvis area-
let afgræsses. Derudover kan der i detailplanlægningen arbejdes med flere andre tiltag, der 
kan øge biodiversiteten, f.eks. udsåning af forskellige frøblandinger, etablering af interne le-
vende hegn mv. 

Befolkning  
 

Solcelleanlægget kan potentielt medføre påvirkninger af befolkningen, særligt visuelt og via 
gener i anlægsfasen. Påvirkningerne vil afhænge af det konkrete projekt, men med indarbej-
delse af landskabshensyn fra forslag til retningslinjer, kan de visuelle påvirkninger reduceres. 
Der er dog meget begrænset indsigt til arealet fra naboer. 

Luft og klima 
 

Etablering af solcelleanlægget kan være medvirkende til at nå Lejre Kommunes klimamål, 
men opfyldelsen af klimamålene skal ses i sammenhæng med øvrige solcelleanlæg og øvrige 
tiltag i kommunen. 

Materielle goder 
Særligt værdifulde landbrugs-
områder 
 
 
 
 
 
Skovrejsningsområde 

Solcelleanlægget betyder, at arealet ændrer anvendelse fra landbrugsdrift til teknisk anlæg.  
Det vurderes, at arealerne kan anvendes til ekstensiv landbrugsdrift i form af afgræsning. Der-
udover vil der være genopdyrkningsret på landbrugsarealerne, når anvendelsen til solcellean-
læg ophører. De arealer, der planlægges solcelleanlæg inden for, udgør en lille del af det sam-
lede areal i kommunen, der er udlagt som særligt værdifulde landbrugsområder. Samlet set 
vurderes planlægning for solcelleanlæg derfor ikke at udgøre en væsentlig konflikt med ret-
ningslinjerne for landbrug.   
 
Anlægget er i konflikt med udpegningen af et område med ønsket skovrejsning. 

Kulturarv 
Kulturarvsareal 
 
 
 

Solcellearealet berører en lille del af et kulturarvsareal omkring Trudsholm Gods og grænser 
desuden op til fortidsmindebeskyttelseslinjer omkring et beskyttet fortidsminde og beskyttet 
voldgrav (Trudsholm Voldsted). Det vurderes, at et solcelleanlæg kan etableres inden for kul-
turarvsarealet, fordi solcellepanelerne opstilles på stålstativer, og derved har et meget lille 
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Miljøemne Påvirkning eller planlægningsmæssig konflikt 

 
 
Kulturhistorisk bevaringsværdi 
og kulturmiljø 
 
 
 
 
 
Beskyttede sten- og jorddiger 

aftryk. Inden anlægsarbejdet skal museet kontaktes med henblik på en arkivalsk kontrol og 
evt. udtalelse om behov for forundersøgelse. 
Solcelleområdet ligger indenfor et udpeget område med kulturhistoriske bevaringsværdier og 
et kulturmiljø. Udpegningerne er sammenfaldende og er koncentreret omkring Trudsholm 
Gods, der ligger centralt i udpegningen. Solcelleområdet berører den nordvestlige del af ud-
pegningen, men berører ikke selve godset. I den efterfølgende detailplanlægning skal der ind-
arbejdes hensyn til den visuelle påvirkning af godset og påvirkningen af de kulturhistoriske 
træk i området.  
 
Området afgrænses mod nord og vest af et beskyttet dige, der forudsættes bevaret. 

Landskab: 
Generelt  
 
 
 
 
Indenfor kystnærhedszonen 
 

Området ligger uden for værdifulde landskaber, men vurderes alligevel sårbart, fordi det ku-
perede terræn kan betyde, at anlægget fortsat vil være synligt, især set fra syd og delvist fra 
vest, hvor der er mindst bevoksning i det omkringgivende landskab. Det vurderes, at der kan 
være væsentlige landskabelige påvirkninger, hvilket skal undersøges nærmere i en senere 
fase, hvor der kan udarbejdes visualiseringer. Bakketoppe kan f.eks. friholdes.  
 
Området ligger inden for kystnærhedszonen. Området ligger placeret, så der er mulighed for 
at strømmen kan distribueres. Med afskærmende bevoksning vurderes det, at kysten ikke på-
virkes, men det skal med visualiseringer vurderes nærmere i den videre planlægning. 

 
Gøderup – 99.T13 
Solcelleområdet er beliggende nord for Gøderup og Kildevangsvej på den østlige side 
af banen. Området optager ca. 34 ha. Terrænet er relativt fladt omkring kote 40. Land-
skabet omkring området er ligeledes forholdsvis fladt. Mod øst er landskabet åbent, 
mens det mod vest er præget af levende hegn, plantage og bevoksninger.  
 
Solcelleområdet er placeret tæt på enkelte fritliggende boliger, hvoraf en enkelt om-
kranses af det udpegede areal. Derudover er der sammenhængende boligbebyggelse i 
form Gøderup umiddelbart syd for området. Der er tre vindmøller inden for området. 
 
Området er inden for en udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder og et 
skovrejsningsområde. Der findes ingen beskyttede eller udpegede naturområder inden 
for solcelleområdet.  
 

 

Figur 5-6 Solcelleområde ved Gøderup. 

 
I Tabel 5-6 vurderes miljøpåvirkningerne ved udlæg af solcelleområdet i Gøderup, ba-
seret på de udvalgte miljøemner fra afgrænsningen:  
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Tabel 5-6 Miljøpåvirkninger ved Gøderup. 

Miljøemne Påvirkning eller planlægningsmæssig konflikt 

Biologisk mangfoldighed Der findes ingen beskyttede eller udpegede naturområder inden for solcelleområdet.  
 
Det vurderes, at biodiversiteten kan blive øget i området, sammenlignet med i dag, hvis area-
let afgræsses. Derudover kan der i detailplanlægningen arbejdes med flere andre tiltag, der 
kan øge biodiversiteten, f.eks. udsåning af forskellige frøblandinger, etablering af interne le-
vende hegn mv. 

Befolkning  
 

Solcelleanlægget kan potentielt medføre påvirkninger af befolkningen, særligt visuelt og via 
gener i anlægsfasen. Påvirkningerne vil afhænge af det konkrete projekt, men med indarbej-
delse af landskabshensyn fra forslag til retningslinjer, kan de visuelle påvirkninger reduceres. 

Luft og klima 
 

Etablering af solcelleanlægget kan være medvirkende til at nå Lejre Kommunes klimamål, 
men opfyldelsen af klimamålene skal ses i sammenhæng med øvrige solcelleanlæg og øvrige 
tiltag i kommunen. 

Materielle goder 
Særligt værdifulde landbrugs-
områder 
 
 
 
 
 
Skovrejsningsområde 

Solcelleanlægget betyder, at arealet ændrer anvendelse fra landbrugsdrift til teknisk anlæg.  
Det vurderes, at arealerne kan anvendes til ekstensiv landbrugsdrift i form af f.eks. afgræs-
ning. Derudover vil der være genopdyrkningsret på landbrugsarealerne, når anvendelsen til 
solcelleanlæg ophører. De arealer, der planlægges solcelleanlæg inden for, udgør en lille del 
af det samlede areal i kommunen, der er udlagt som særligt værdifulde landbrugsområder. 
Samlet set vurderes planlægning for solcelleanlæg derfor ikke at udgøre en væsentlig konflikt 
med retningslinjerne for landbrug.   
 
Anlægget er i konflikt med udpegningen af et område med ønsket skovrejsning. 

Kulturarv 
 

Der er ingen beskyttede fortidsminder, kulturarvsarealer eller diger inden for området og hel-
ler ingen udpegninger i kommuneplanen vedr. kulturarv. 

Landskab: 
Generelt  
 
 
 
 
Vindmøller 

Terrænet er relativt fladt omkring kote 40. Landskabet omkring området er ligeledes for-
holdsvis fladt. Kravet om afskærmende beplantning vil over en årrække betyde, at anlægget 
vil være mindre synligt. Det vurderes, at væsentlige landskabelige påvirkninger kan undgås, 
forudsat at der plantes omkransende levende hegn, fordi landskabet er relativt fladt og ikke 
omfattet af landskabsudpegninger. En konkret vurdering skal dog foretages, når der forelig-
ger et projekt. 
Det vurderes positivt, at området grænser op til et vindmølleområde, idet de tekniske anlæg 
derved grupperes (jf. forslag til retningslinje 5.2.6: Synergier ved solcelleanlæg).  
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6. AFVÆRGETILTAG 

Der skal ifølge miljøvurderingsloven tages stilling til, om de identificerede miljøpåvirk-
ninger er af en sådan karakter, at der skal planlægges foranstaltninger for at undgå, 
begrænse og så vidt muligt opveje enhver eventuel væsentlig negativ indvirkning på 
miljøet af planens/programmets gennemførelse.  
 
Afværgetiltag kan have forskelligt formål, og kan enten medføre at en påvirkning helt 
undgås, at påvirkningen minimeres eller at en påvirkning kompenseres. 
Udover at afværge de væsentlige negative virkninger, kan afværgetiltag også have til 
formål at øge de positive påvirkninger ved realisering af planen, herunder øget biodi-
versitet, synergieffekter mv. 
 
Nedenfor beskrives forslag til afværgetiltag og synergier, der vurderes mulige at gen-
nemføre enten i dette tidlige planlægningsstadie og i forbindelse med realiseringen af 
de forskellige rammeområder og i anvendelsen af forslag til retningslinjer. Afværgetil-
tag foreslås pr. miljøemne. 
 
Biologisk mangfoldighed, flora og fauna 
Negative påvirkninger ved planlægning af byudvikling eller solcelleanlæg inden for ud-
pegede naturområder, spredningskorridorer eller nær beskyttet natur kan reduceres 
ved at indtænke naturområder i den pågældende planlægning. Det kan være i form af 
ledelinjer og trædesten i landskabet, krav til pleje og drift i relation til øget biodiversi-
tet mv.  
 
Det vurderes, at biodiversiteten kan blive øget i solcelleområderne, hvis arealerne afgræsses. 
Derudover kan der i detailplanlægningen arbejdes med flere andre tiltag, der kan øge biodiversi-
teten, f.eks. udsåning af forskellige frøblandinger, etablering af interne levende hegn mv. 
 
Befolkning 
Afledte negative påvirkninger af befolkning kan reduceres ved at arbejde med reduk-
tion af de primære påvirkninger af kulturarv og landskab, se nedenfor.  
Planerne for byudvikling og solcelleanlæg kan medføre positive effekter for befolkning, 
hvis der i detailplanlægning og projektering arbejdes med rekreative forbindelser, op-
holdsarealer mv, især i områder, hvor der ikke i dag er offentlig adgang.  
 
Luft og klimatiske faktorer 
Der kan arbejdes med positive synergieffekter ved at samle forskellige former for ved-
varende energi, så der i planlægningen tages hensyn til forsyningsnettet mv. 
 
Materielle goder 
Påvirkning af landbrugsinteresser inden for de særligt værdifulde landbrugsområder 
kan reduceres ved at arbejde med jordfordeling, håndtering af adgangsforhold til om-
kringliggende marker mv.  
 
Kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv 
Udpegede områder med kulturhistorisk bevaringsværdi og kulturmiljøer kan blive på-
virkede, og den kulturhistoriske sammenhæng kan blive væsentligt påvirket af eksem-
pelvis solcelleanlæg. Ved planlægning inden for de udpegede arealer kan der i detail-
planlægningen arbejdes med den landskabelige indpasning, friholdelse af sigtelinjer i 
landskabet ved vigtige kulturhistoriske knudepunkter mv. Derudover vurderes de fore-
slåede retningslinjer for solceller at være medvirkende til at reducere de visuelle på-
virkninger og dermed også påvirkninger på udpegede områder med kulturhistorisk 
værdi. 
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Potentielle påvirkninger inden for kulturarvsarealer kan undgås ved at friholde area-
lerne for solpaneler eller ved at sikre, at der ikke etableres tekniske anlæg, men kun 
solpaneler inden for arealet. 
 
Landskab 
Landskabelige og visuelle påvirkninger fra byudvikling kan reduceres, ved at arbejde 
detaljeret med områdernes landskabelige indpasning, arkitektur, materiale- og farve-
valg, afgrænsning mod dels det åbne land og dels eksisterende bebyggelse.  
 
Afværgetiltag vedr. landskabspåvirkninger relateret til solcelleanlæg er allerede indar-
bejdet i forslag til retningslinjer for solcelleanlæg, i form af afgrænsende beplantninger 
omkring solcelleanlæg, og vil derfor være en del af den efterfølgende detailplanlæg-
ning og projektering.  
 
Ved risiko for væsentlige landskabelige påvirkninger som følge af solcelleanlæg, kan 
der foretages yderligere afværgetiltag i form af eksempelvis friholdelse af højdepunk-
ter i landskaberne inden for de valgte områder, friholdelse af særlige sigtelinjer på 
tværs af solcelleanlæggene mv. 
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7. OVERVÅGNING 

Det vurderes ikke relevant at udføre overvågning af planforslagets potentielt væsent-
lige påvirkninger, men det kan derimod blive relevant i forbindelse med realisering af 
konkrete projekter. 
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