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Vedr.: Indsigelser mod Lokalplan LK50, Degnejorden 
 
Lejre-Allerslev Grundejerforening er frivillig og dækker fra gammel tid, Lejre Stationsby, Gl. Allerslev, 
Ny Allerslev og Åvang, men har i dag over 100 frivillige betalende medlemmer fra hele Lejre-Allerslev 
området - formålsparagraffen er ”At sikre og forbedre områdets trivsel”. 
 
Lejre-Allerslev Grundejerforening er blot én af de 3 væsentligste grundejerforeninger der støder op til 
Degnejorden, men undertegnede blev i 2016 valgt af alle grundejerforeningerne til at repræsentere 
samtlige beboere i området. Dvs. undertegnede er ikke blot én personlig stemme, hvilket også 
fremgik af sidste borgermøde, hvor Evan Mott, formand for Teknik og Miljø, betragtede undertegnede 
som én stemme, men tilsyneladende ej heller var klar over at en borgerundersøgelse har vist at et 
massivt flertal på 84% er imod de mange boliger (udført i overensstemmelse med reglerne iflg. 
Danmarks Statistik). 
 
Vi har tidligere indsendt detaljerede indsigelser, her kun angivet hovedpunkterne for indsigelserne: 
 

1. Befolkningstætheden på Degnejorden ønskes magen til nabo områderne, hvilket ville betyde 
45 boliger - men vi kan acceptere 60 boliger. 
 

2. Idet 98% af naboerne bor i 1 etagers boliger, ønskes at Degnejorden også bliver 1 etage.  
Dette gælder også for fælleshuse etc. 
 

3. Idet 1/3 af lokalbefolkningen er seniorer, hvoraf mange ikke kan finde en mindre bolig med 
mindre have, ønskes at 1/3 af boligerne bliver seniorvenlige, dvs. uden trapper og allerhelst 
som andelsboliger, da seniorer ikke blive godkendt af kreditforeningerne.  
 

4. Den officielle danske standard å-beskyttelsesline på 150 m ønskes overholdt. 
 

5. En samlet trafik intensitet på over +100%, med de i alt + 400 nye boliger i hele området, bør 
dette være løst, inden etablering af boligerne. 
 

6. Der står ”ingen skorstene”, hvilket skyldes at der ikke ønskes forurening, derfor skal dette 
også gælde for den planlagte fælles forbrændingsanlæg/kedelcentral. Ligeledes fremgår det 
ikke af lokalplanen hvilke energiform, forbrændingscentralen måtte anvende.  

 
Vedhæftet Bilag 1-6 viser et udsnit af borgernes indgange til, hvorfor der ikke ønskes høje og mange 
boliger. Ligeledes er der etableret en website, www.lejreby/degnejorden.dk der dokumenterer 
ovenstående modstand mod planerne, som altså er imod borgernes ønsker. 
  
Det vort håb, at der vil blive lyttet til lokalområdets ønsker for Degnejordens lokalplan LK50.  
Vi møder naturligvis gerne op for underbygning af vore argumenter. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jan Adeltoft, formand for 
Lejre-Allerslev Grundejerforening 


