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Hvad er en kommuneplan?
En kommuneplan skal sikre fysiske muligheder for en bæredygtig udvikling. Den skal også
sikre balance mellem benyttelse og beskyttelse af arealerne i kommunen. Endelig skal
planen sikre, at Lejre Kommune lever op til statens og regionens krav. Kommuneplanen må
for eksempel ikke stride mod landsplandirektiver, statslige vand- og naturplaner eller den
regionale udviklingsplan og råstofplan.

En kommuneplan rækker 12 år frem, men bliver typisk revideret hvert fjerde år, så man kan
tage højde for ny lovgivning, nye behov og ønsker til udviklingen. Når en kommuneplan har
været til offentlig debat og er blevet endelig vedtaget, skal kommunalbestyrelsen arbejde
for, at planen bliver gennemført. For at sikre det, kan kommunalbestyrelsen forbyde, at der
bliver bygget, udstykket og ændret i brugen af et område, hvis det er i strid med
kommuneplanen.

Lejre Kommuneplan 2021 i høring 
Lejre Kommuneplan 2021 er i høring til og med den 25. oktober 2021.

Lejre Kommuneplan 2021 tager afsæt i udviklingsstrategien Vores Sted og Plan- og
Bæredygtighedsstrategi 2020, og den beskriver rammerne for, hvad der kan ske og
kommer til at ske på de forskellige arealer i Lejre Kommune i de næste 12 år.
Kommuneplanen beskriver også, hvilke interesser man særligt tilgodeser hvor i
kommunen.

1. Visioner og hovedstruktur beskriver de store linjer for kommunens udvikling
og hovedfokus i den fysiske planlægning.

2. Temaer fastlægger retningslinjer for brug af arealerne og redegør for, hvordan
Lejre Kommune vil administrere retningslinjerne, så vi sikrer de mange værdier
og interesser i Lejre Kommune. Hvert afsnit indeholder også et kort med
udpegninger inden for temaet.

3. Rammer for lokalplanlægningen beskriver de generelle rammer, der gælder
for hele kommunen, og de specifikke rammer, der sætter rammerne for de
konkrete områder. 

Kommuneplanens dele
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En miljøvurdering beskriver blandt andet, hvordan kommunen i den videre
planlægning vil minimere konsekvenserne for miljø, mennesker, natur, kulturhistorie,
klima med mere. Formålet er at integrere miljøhensyn allerede i planlægningen for at
fremme en bæredygtig udvikling. Som et supplement til miljøvurderingen er også
udarbejdet en grundvandsredegørelse. Den beskriver de nye rammers potentielle
risiko for forurening af grundvandet.

Hvis du søger tilladelse til at bygge eller lave et anlæg et sted i Lejre Kommune, vil
kommunen blandt andet at se på, om dit ønske kan forenes med kommuneplanens
eller eventuel lokalplans retningslinjer og rammer. Inden for byzone kan
Kommunalbestyrelsen modsætte sig, at der bliver bygget og udstykket i strid med
kommuneplanens rækkefølgeplan. Inden for byzoner og sommerhusområder kan
Kommunalbestyrelsen modsætte sig, at der bliver bygget, og at bebyggelse eller
ubebyggede arealer ændrer anvendelse, hvis det er i strid med kommuneplanens
rammer. Hvis du vil finde ud af, om der er en lokalplan for din ejendom, kan du klikke
her 

Brugen af kommuneplanen

15



id:12

Offentlig høring
 

Du kan indgive høringssvar ved at klikke på "Indsend kommentar" øverst til højre. 
Samtlige høringssvar til Forslag til Lejre Kommuneplan 2021 vil løbende fremgå her på
siden.

Forslag til Kommuneplan 2021 er i høring til og med den 25. oktober 2021.

Find mindretalsudtalelser fra Konservative (C) og Venstre (V) i menuen til venstre. 
 

31-08-2021

Skole tandpleje

Vi ønsker en skole tandpleje i Hvalsø .vi som ikke har bil bruger ennhele dag på det offentlige med
bus der til. 
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Plan- og
bæredygtighedsstrategi 2020
Vores Sted og FN’s verdensmål rammesætter Plan- og
bæredygtighedsstrategi 2020, som indeholder tre indsatsområder,
der er retningsgivende for Kommuneplan 2021. De tre temaer er:
Bolig, Erhverv og Klima. Læs mere ved at klikke på billedet til højre.

En planstrategi er Kommunalbestyrelsens strategi for den fysiske udvikling af kommunen.
Strategien skal indeholde oplysninger om den gennemførte planlægning efter vedtagelsen
af seneste kommuneplan. Ifølge Planloven skal alle kommuner offentliggøre både en
planstrategi og en bæredygtighedsstrategi (Agenda 21). Planstrategien udgør forarbejdet til
næste kommuneplan og fastlægger de overordnede strategiske valg for den fysiske
udvikling af kommunen i de kommende 12 år. 

Agenda 21-strategien for bæredygtig udvikling skal indeholde Kommunalbestyrelsens
strategi for mindre miljøbelastning og bæredygtig byudvikling og byomdannelse, biologisk
mangfoldighed, inddragelse af befolkning og erhvervsliv i det lokale  Agenda 21-arbejde, og
ikke mindst samspillet mellem beslutningerne på tværs af sektorer. Kommunalbestyrelsen
har med Plan og Bæredygtighedsstrategien 2020 integreret de to strategier i én.
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Klik på billedet herover for at læse Plan- og bæredygtighedsstrategi 2020
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Mindretalsudtalelser
Det Konservative Folkeparti (C)
Ved Kommunalbestyrelsens behandling af planforslaget den 24. august 2021 ønskede Det
Konservative Folkeparti (C) en mindretalsudtalelse offentliggjort med Forslag til
Kommuneplan 2021.

Administrationen indstillede at udlægge et område ved Elverdamsvej i Kirke Hyllinge til
erhverv. Kommunalbestyrelsen besluttede at ændre området fra erhverv til boliger (ramme
7.B14 i det offentliggjorte planforslag).

Mindretalsudtalelse:

Det Konservative Folkeparti (C) ønsker arealet fastholdt til erhverv.

Venstre (V)
Ved Kommunalbestyrelsens behandling af planforslaget den 24. august 2021 ønskede
Venstre (V) en mindretalsudtalelse offentliggjort med Forslag til Kommuneplan 2021.

Mindretalsudtalelse:

Område 7.B12 ved Kirke Hyllinge 
Venstre foreslår arealet, der udlægges til bolig og erhverv, indsat i rækkefølgeplanen i
2. og 3. delperiode. Begrundelsen er, at der allerede er sket en hurtig og kraftig
udbygning i Kirke Hyllinge med dertil pres på infrastrukturen. For at undgå tilsvarende
tilstande som eksempelvis i Lejre By, skal der først etableres en infrastruktur, der kan
bære den massive boligudbygning. Venstre foreslår derfor, at den sidste del af
Vintappervej ud på Munkholmvejen udenom landsbyen Rye, etableres inden
boligudbygningen påbegyndes. En færdiggørelse af Vintappervej vil også aflaste
trafikken gennem Lille og Store Karleby.

Område 7.E2 ved Elverdamsvej i Kirke Hyllinge 
Venstre ønsker, at området udgår, idet området hverken egner sig til boligområde eller
erhverv. Som boligområde vil støjen fra Elverdamsvejen være til stor gene for
beboere. De nødvendige støjforanstaltninger vil skulle afholdes af kommunens eget
budget, og det vil være omkostningstungt. 
Ligeledes egner området - med sin placering ud mod en stærkt befærdet statsvej - sig
heller ikke til erhvervsområde. Det begrundes i, at det ikke er sandsynligt, at der vil
gives tilladelse til udkørsel fra området direkte ud på Elverdamsvej. Vi risikerer
derved, at trafikken skal ledes ind igennem Kirke Hyllinge by.
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Område 7.R4 vest for Elverdamsvej i Kirke Hyllinge 
Venstre kan ikke følge forslaget om, at der etableres idrætsanlæg vest for
Elverdamsvej i Kirke Hyllinge af bl.a. følgende grunde, dels:

At det fastholdes, at der ikke skal udvides med byzone vest for Elverdamsvej.
At det kræver uhensigtsmæssige og meget dyre løsninger at etablere sikker
overgang til Elverdamsvejs modsatte side i forhold til byen.
At der er tale om meget skrånende terræn, der vil kræve store og dyre
anlægsarbejder.
At der på området er store arkæologiske interesseser, grundet mange
detektorfund.

Område 7.B13 Station 14 i Kirke Hyllinge 
Venstre kan ikke følge forslaget om, at det nuværende idrætsanlæg, ved Station 14 i
Kirke Hyllinge udlægges til boligområde, men fastholdes, som idrætsanlæg bl.a. af
følgende grunde, dels

At der ikke kan �ndes anden hensigtsmæssig placering i Kirke Hyllinge
At fortidsmindebeskyttelseslinjens 100 meter-grænse fra langdyssens ydergrænse
begrænser udlægget.
At der skal foretages dyr pilotering grundet tidligere tiders væsentlige jord- og
sandpåfyld.
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Vision og hovedstruktur
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Vores Sted
”Lejre Kommune er et sted – eller rettere 49 småbyer og landsbyer og en hel masse
steder. Vi har valgt at være en landkommune. Vi vælger landsbyen, naturen og det
lokale fællesskab.

I Lejre Kommune bygger vi drømmen om det aktive liv, omgivet af natur og med
masser af frirum. Midt blandt vore forfædres kæmpehøje og samme sted, hvor
vikingerne byggede deres landsbyer, lever sagnet om Skjoldungerne.

Her bygger vi den moderne landsby med kvalitet, fællesskab og tryghed i centrum. Vi
nytænker livet på landet tæt ved storbyen.”

 
Sådan lyder introduktionen til Lejre Kommunes udviklingsstrategi ”Vores Sted”, som en enig
Kommunalbestyrelse vedtog i foråret 2015. Vores Sted er en bevægelse, hvor kommune,
borgere og erhvervsliv samarbejder om at øge og styrke alt dét, der gør Lejre Kommune til
noget ganske særligt. Det som gør, at vi elsker, hvor vi bor og lever, og at nye borgere,
besøgende og virksomheder kommer hertil. Lejre Kommune handler om det gode liv på
landet i 49 landsbyer og småbyer tæt på storbyen – nu og for fremtidige generationer.

 
Tre omdrejningspunkter og syv fortællinger
I Vores Sted er ”natur”, ”fællesskaber” og ”frirum til initiativ” centrale omdrejningspunkter for
udvikling. Vi udtrykker dem i tre retningsgivende udsagn:

Der �ndes et sted, hvor naturen er overalt: Vi integrerer naturen i alt.
Der �ndes et sted, hvor vi deler og skaber sammen: Vi skaber gode rammer for
fællesskaber.
Der �ndes et sted, hvor vi tager skovlen i egen hånd: Vi skaber frirum til initiativ.

Syv fortællinger uddyber og guider arbejdet med at skabe Vores Sted, og de har
overskrifterne:
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Der �ndes et sted med 49 landsbyer
Der �ndes et sted, hvor vi deler og skaber sammen
Der �ndes et sted, hvor naturen er overalt
Der �ndes et sted, hvor børn går med gummistøvler
Der �ndes et sted, hvor man kan, hvis man vil
Der �ndes et sted, hvor børn går med skjold og sværd
Der �ndes et sted, hvor maden smager af noget

Mere end 1.000 borgere deltog på forskellig vis i arbejdet med at �nde frem til kernen af de særlige

kvaliteter og stedbundne ressourcer, der udgør Lejre Kommunes DNA. Klik på billedet for at læse

Vores Sted-bogen.

23



Klimahensyn i byudviklingen
Lejre Kommune vedtog i marts 2021 Klimaplanen ”Vores-Sted – Vores Klima”.
Klimaplanens målsætning er, at Lejre Kommune, som geografisk område, skal være
klimaneutral og klimarobust i 2050, herunder delmålet om 70 % reduktion af
drivhusgasudledning i 2030. Hermed bidrager Lejre Kommune til at realisere Parisaftalen
sammen med byer og lande i hele verden.

Klimaplanen er blevet til i DK2020-samarbejdet med 19 andre danske kommuner,
Realdania, Concito og C40, og klimaplanen lever op til C40´s standard for
klimaplanlægning kaldet; ’Climate Action Planning Framework’ (CAPF).

Klimaplanen lever op til fire overordnede målsætninger:

Udledningsneutralitet: Planen skal rumme et handlingsforløb, der baner vejen for
netto-nul-udledning inden udgangen af 2050 og fastsætte ambitiøse delmål og/eller
CO2-budget. 
 
Klimatilpasning: Planen skal anskueliggøre, hvordan kommunen planlægger at
tilpasse sig – og forbedre sin modstandsdygtighed over for de klimaforandringer, der
kan ramme kommunen både nu og i fremtiden. 
 
Inklusion og merværdi: Planen skal opridse de sociale, miljømæssige og
økonomiske gevinster, man kan forvente af planens tiltag og angive, hvordan der
opnås en fair fordeling af disse gevinster til kommunens indbyggere og lokalsamfund. 
 
Styring og samarbejde: Planen skal give en indgående beskrivelse af kommunens
forvaltning og beføjelser samt af de samarbejdspartnere, der skal inddrages for at nå
kommunens klimamål -, både i forhold til reduktion af udledninger og klimatilpasning.

Omstilling skaber vi sammen
Klimaplanen berører alle dele af livet i Lejre Kommune – vores transport, infrastruktur,
boliger, energiforbrug, mad, landbrug og forbrug i bred fortand, og derfor vil
klimaomstillingen frem mod 2050 være et fast fokusområde i arbejdet med den fysiske
udvikling af Lejre Kommune i regi af såvel Kommuneplan og øvrige planlægning. Som man
kan læse i Klimaplanen, vil Lejre Kommune gå foran med initiativer som fx omlægning til
kommunale elbiler, fremme af klimavenlig mobilitet, etablering af infrastruktur af
ladestandere til eldrevne køretøjer, mere vedvarende energi i kommunale bygninger, mere
klimavenligt kommunalt forbrug, skovrejsning og udtagning af lavbundsområder på
kommunale arealer etc.
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Men alene kan Lejre Kommune, som kommunal organisation, kun opnå en meget lille del af
den nødvendige klimaomstilling. Langt størstedelen af emissionerne stammer nemlig fra
borgere og virksomheder i kommunen. Opgaven med at understøtte og styrke muligheder
og rammevilkår for klimaomstillingen blandt borgere og virksomheder ude i kommunens 49
landsbyer og småbyer er derfor en helt central opgave for Lejre Kommune – nu og i
fremtiden. Eller som vi siger: Der findes et sted, hvor klimaomstilling er noget, vi skaber
sammen

Helhedsorienteret klimaomstilling
Vores Sted - Vores Klima handler derfor også om, hvordan klimaomstilling kan ske
helhedsorienteret som en integreret del af det gode og bæredygtige liv på landet.
Klimaplanen rummer en lang række konkrete handlinger med fokus på perioden frem mod
2025, og den vil løbende blive evalueret og udbygget i takt med samfundsudviklingen – nye
muligheder i markedet, teknologisk udvikling, offentlige tiltag og udvikling af tilskud og
lovgivning for klimaomstilling mv.

Men Klimaplanen rummer også mange spørgsmål og usikkerheder om, hvad der er den
bedste vej frem på den længere bane. Hvordan bor man? Hvordan forbruger man? Hvor
kommer energien fra? Hvordan bygger og renoverer vi - og skal man overhoved bygge nyt?
Hvordan smager lækker klimavenlig hverdagsmad, og kan man gro den lige uden for
landsbyen? Kan vi arbejde mere hjemmefra, transportere os mindre, og derigennem få
styrket livet og fællesskabet i landsbyen og lokalområdet?

Eller kort sagt: Hvordan ser livet ud i fremtidens bæredygtige og klimavenlige landsbyer og
småbyer i Lejre Kommune? Vi ved det ikke, men det er centrale spørgsmål, vi løbende vil
adressere og gøre til en del af den kommunale planlægning på alle niveauer.

Vores Sted - Vores Klima 
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Klik på billedet og læs Lejre Kommunes Klimaplan 2020-2050

Klik her og læs mere om DK2020

 

Udledt CO2 i Lejre Kommune i 2017
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I 2017 udledte Lejre Kommune som geogra�sk område cirka  

8 ton CO2 per borger. Over 90% af CO2 udledningen kom fra  

transport, energi og landbrugssektoren. Transporten alene  

stod for mere end halvdelen af emissionerne.

 

Klimauge 2021 
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Fremover afholder Lejre Kommune en årlig Klimauge – første gang i september 2021.  

Alle er deltagere og arrangører, og formålet er at styrke ejerskabet og lysten til  

klimaomstilling overalt i Lejre Kommune.
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49 landsbyer og småbyer
Lejre Kommune rummer 49 landsbyer og småbyer på landet tæt på storbyen.
Sammenlignet med mange andre landkommuner har Lejre Kommune hverken store byer
eller et markant centrum. Alle 49 landsbyer og småbyer rummer landsbykarakter og
landsbykvaliteter - enten fordi de stadig er små landsbyer - eller fordi de stadig rummer
landsbykerner og væsentlige træk fra deres historie som landsbyer, de senere er groet ud
fra.

 

Som det fremgår af illustrationen, havde Lejre Kommunes landsbyer i 1899 nogenlunde samme størrelse

(med rødt ses den daværende by). I de følgende 100 år har landsbyerne udviklet sig i lidt forskellig retning.

I dag er der forskel på Lejre Kommunes 49 byer og landsbyer - i størrelse,
beboersammensætning, offentlig service, kulturliv mv. Men de har stadig alle landsbyens
egenskaber og karakter med en lille skala, fællesskaberne, foreningslivet, nærheden til
hinanden og landbrug i baghaven. Figuren ovenfor viser også, hvordan kommunens lidt
større byer alle er udsprunget af en mindre landsbykerne.

Netop den landsbykarakter og de landsbykvaliteter - arkitektoniske, kulturhistoriske og
sociale - Lejre Kommune er rig på, udgør en særlig ressource i forhold til udvikling af det
gode liv på landet. At man kan bo med nærhed til naturen i en lille landsby med lokale
fællesskaber, bekendtskaber, mødesteder, frihed til initiativ og at man hjælper hinanden.

Tættere på landsbyer og småbyer – og samspillet mellem dem
De største byer i Lejre Kommune er stationsbyerne Hvalsø og Lejre med godt 4.500 og
2.900 indbyggere. Dernæst følger Kirke Hyllinge, Osted, Ejby, Gevninge og Kirke Såby, der
alle har omkring 2.000 indbyggere. Omkring 60% af kommunens lidt over 28.000
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indbyggere bor i de 7 største byer. Resten bor i de over 40 landsbyer, hvoraf omkring 30 er
under 200 indbyggere.

Hvor udlæg af bolig- og erhvervsområder i forbindelse med Kommuneplan 2017 primært
skete i og omkring de to stationsbyer, udlægges boligområderne i denne Kommuneplan i
højere grad nu også i eksempelvis Kirke Såby, Kirke Sonnerup, Ejby, Kirke Hyllinge, Osted
og Gershøj. De 7 største byer udgør hver især servicecentre for de omkringliggende
landsbyer med alt fra skoler, institutioner, supermarkeder, biblioteker, kulturtilbud,
busforbindelser og ikke mindst stationerne med tog i Hvalsø og Lejre til og fra kommunen.

Der er et mønster i de mindre byers placering i forhold til de større. Næsten alle
landsbyerne ligger inden for 3 km fra en af de 7 større byer. For at sikre liv og attraktivitet i
hele Lejre Kommune, skal positive synergier mellem større og mindre byer fastholdes og
udvikles. Det handler om at finde ud af, hvilke services, der passer bedst til landsbyen, og
hvilke der med fordel kan placeres mere centralt. Mens en gårdbutik, ølbryggeri, destilleri
eller kontorfællesskab fx kan passe godt ind i en lille landsby, vil supermarkeder, skoler,
biblioteker og mange virksomheder typisk være gladere for placeringer i de lidt større byer.
Og som borger eller gæst i Lejre Kommune skal man helst kunne opleve, at man aldrig er
langt fra attraktive services og oplevelser i dagligdagen. Fastholdelse af de større byers liv,
services, iværksætteri, handel og attraktivitet er derfor ofte en forudsætning for det gode
landsbyliv.

En del af kommunens byer har udviklet sig omkring større veje. Det har påvirket deres
udseende, udfordringer og muligheder på både godt og ondt. For eksempel i Osted deler
Hovedvejen byen i to, henholdsvis den nordvestlige og den sydøstlige del. Med denne
kommuneplan er der lagt vægt på at fremme boligudviklingen på den nordvestlige side, og
muligheden for boligudvikling på den sydøstlige side er fjernet.

Ud til fjordene ligger en del sommerhusområder. Og endelig er der alle de små landsbyer
som fx Rye, Jenslev, Kyndeløse, Ordrup og Englerup, hvoraf Abbetved og Vintre Møller er
de mindste med lige under 30 indbyggere. Flere af de mindre landsbyer er udbygget i
1960’erne og 70’erne med enkelte parcelhusveje, der har fordoblet eller tredoblet
husstandenes antal.

Fire typer af byer
Lejre Kommunes 49 landsbyer og småbyer har mange ting til fælles, men de rummer også
forskellige udfordringer og muligheder, der kan indfanges i fire kategorier: Groede byer,
landsbyer, Byer ved større veje og Sommerhusbyer.

Groede byer
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De groede byer er vokset kraftigt siden 1960’erne med parcelhuskvarterer uden på de
gamle landsbykerner. Byerne ligger ofte nær større infrastruktur, og mange beboere pendler
dagligt til andre større byer. Offentlige servicetilbud binder ofte groede byer sammen, fx
skoler, plejecentre, aktivitetscentre, bibliotek og et aktivt foreningsliv. De har typisk
dagligvarehandel og faciliteter som fx supermarkeder, spisesteder og forsamlingshuse, som
ligger spredt. Mange af de gamle bykerner er gradvist blevet tømt for deres oprindelige rige
handelsliv, i stedet mødes man i sportshallen, på vejene og stierne, i ældrecenteret, og når
man køber ind i supermarkedet.

Parcelhuskvartererne har ofte en mere privat karakter. Man færdes sjældent her uden et
ærinde, med mindre fx en sti går igennem. Der er meget grønt med mange villahaver, men
naturen mærkes ikke så tydeligt. Det grønne er ofte indhegnet, kultiveret og privat. Her er
meget tydelige skel mellem land og by.

Landsbyer
Lejre Kommune har mere end 40 landsbyer, hvor omkring 30 af dem har mindre end 200
indbyggere. Flere af disse er meget maleriske landsbyer med gadekær, velbevarede
bygninger som f.eks. Herslev, Biltris, Kyndeløse, Englerup, Kattinge, Kisserup og Skov
Hastrup. Landsbyerne har typisk fordoblet eller tredoblet deres boligmasse i de seneste 120
år, men de føles stadig små og i kontakt med det omgivende landskab.

Her er mange velfungerende kulturmiljøer uden offentlige servicefunktioner. Det er let at se,
hvordan byerne fungerede i gamle dage med et centralt fællesareal, branddam og
gadekær. Disse fælles arealer benyttes i dag rekreativt og som mødested med
arbejdsfællesskaber om fx at rense gadekæret og slå græsset. Her er ofte en stærk
landsbyfølelse fordi byen er indrettet til lav fart med små rum, krogede gader og fremspring
i bygningerne. Her er dansk byggeskik fra forskellige perioder, her er bindingsværk og
stråtag. Historien mærkes også i byens natur med gamle træer og gadekær, som tidligere
var vandingssted for landsbyens dyr. Flere steder har de små landsbyer service, der rækker
uden for landsbyen – fx i form af gårdbutikker, fødevareerhverv, håndværksvirksomheder,
turismetilbud mv.

Byer ved større veje 
Osted, Rorup, Øm, , Lindenborg, Gevninge, Kirke Hyllinge og Ejby, har en nær relation til
de større hovedveje i kommunen. Det rummer både særlige muligheder og udfordringer.
Byer ved større veje er prægede af en eller flere dominerede, trafikerede veje - på godt og
ondt. Byerne er enten opstået langs vejen eller senere blevet gennemskåret af en ny
vejføring. Byernes indretning er præget af biltrafik med høj fart. Både Elverdamsvejen,
Hornsherredvej, Lindenborgvej og Hovedvejen har stor betydning for kommunens mobilitet
og tilknytningen til motorvejsnettet.
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Det er ikke her langs vejen, at landsbystemningen mærkes allermest. Trafikken er en daglig
udfordring, ikke mindst når vejen skal krydses. Her findes mindre vedligeholdte ejendomme
og store og slidte belagte arealer. Men mange byer ved større veje rummer også
betydningsfulde arbejdspladser, og bag ved vejen blomstrer fx Rorup og Osted også med
landsbystemning, gårdbutikker og rigt foreningsliv. Byerne har ofte pladskrævende
servicefunktioner og erhverv, der betjener et større opland, fx mekanikere, tankstationer og
supermarkeder. Disse definerer i høj grad byerne og skaber både muligheder og
udfordringer.  
Langs vejen er der sjældent gode rum til ophold, kreativitet og mødesteder. Møderne
foregår ofte på indkøb, i skole og i hal. Byerne kan ligge med naturskønne omgivelser, men
ofte mærkes det ikke så tydeligt, når vejene forstyrrer.

Sommerhusbyer 
Der er mere end 2.000 fritidshuse i Lejre Kommune, og de findes både i enkelte egentlige
sommerhusbyer og som sommerhusområder i tillæg til andre byer. Sommerhusbyerne som
fx Kyndeløse Sydmark, Lindenborg m.fl. ligger ned mod både Roskilde Fjord og Isefjorden.
Sommerhusbyerne ligger i naturen. Det er præget af deres placering, og har formentlig
også betydning for, at nogle bor her fast. Områderne er især orienteret mod fjordene og
består typisk af mindre træhuse opvarmet med el. Der er næsten ingen byrum og få eller
ingen servicefunktioner. Karakteren er ofte meget privat. Områdets beboere ønsker at bo i
naturen frem for i en by. Møderne foregår over hækken med de nærmeste naboer, og det er
en del af essensen af sommerhuslivet. Helårsbeboere er især ældre.

De fire kategorier rummer hver især forskellige muligheder og udfordringer, hvor en by ved
større infrastrukturåre fx kan have fordele i forhold til erhvervsudvikling og svagheder i
forhold til bosætning. Der er i praksis ofte overlap mellem kategorierne. Nogle byer er fx
både landsbyer og byer ved større veje, og skellet mellem landsbyer og groede byer kan
også være flydende.

Andre forskelle på byerne
Byerne i Lejre Kommune er bundet sammen på kryds og tværs af interessefællesskaber,
fredninger, gamle sognegrænser, skoledistrikter, infrastruktur, nærhed til naturen,
landskaber og biologiske forbindelser. Derfor er der forskellige mønstre og relationer byerne
imellem. Natur og landskab rummer en særlig mosaik af kulturhistorie og landskabstyper.
Det giver identitet og stolthed til lokalsamfundene. Og en meget stor del af landsbyerne
rummer bevaringsværdige kulturmiljøer.

På kortet til højre ses, hvor naturen er tæt på byerne, hvor der er mange bevaringsværdige
landsbymiljøer, og hvor infrastrukturen ikke dominerer. Man kan også se, at flere områder i
kommunen ikke ligger nær skov eller vand, hvor relationen mellem by og natur kan
forbedres. Hovedparten af byerne i Lejre Kommune ligger dog mindre end 1 km fra skov og
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i kuperede landskaber med tunneldale, erosionsdale, randmoræne og ås. Byer, som
præges af store veje, ligger som regel længere fra naturen end de fleste andre byer i
kommunen. Byerne har både mange ligheder og muligheder og udfordringer, som skal
håndteres individuelt. 

Ved gadekæret i Sæby. Et af de mange steder i Lejre Kommune, der er rig på landsbykarakter og

landsbykvaliteter.

 

Hvorfor bo i Lejre Kommune? 
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Mindre end 3 km til kommunens syv største byer. 
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Groede byer - her Muningård i Lejre By
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Landsbyer - her Kattinge

 
Byer ved større veje - her Osted
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Sommerhusbyerne - her ved Lindenborg

 

Byerne har forskellige vilkår
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Tre grupper af byer uden særlig udpeget bevaringsværdi ligger ud til  større veje, og har lidt længere 

til skov, fjord, ådale og fredede landskaber. 
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Strategiske greb i byudviklingen
"Fokusér på bosætningskvalitet" og "Lad skaberkraften vokse" er to af syv strategiske greb,
som skal omsætte visionen om Vores Sted til konkrete tiltag. De strategiske greb tager
udgangspunkt i Vores Sted, Lejre Kommunes Plan & Bæredygtighedsstrategi 2016 og
”Landsbyvisionarium”.

De syv strategiske greb har fokus på bevaring og udvikling af bosætningskvalitet og
landsbykarakter i byerne. Lejre Kommune er i høj grad en bosætningskommune – et sted,
man skal vælge at bo. Landsbyvisionarium og de strategiske greb danner fortsat grundlag
for udviklingen af landsbyer og småbyer i Lejre Kommune.

Læs mere om de syv greb:

Lejre Kommune er i høj grad en bosætningskommune, der skal overleve og udvikle
attraktivitet gennem fastholdelse og forøgelse af sine bosætningskvaliteter i de 49
bysamfund. Bevarelse af landsbykarakter, bedre mobilitet, ambitiøs udnyttelse af
muligheder for ny bosætning og genanvendelse af bygningsarv, aktiv modvirkelse af
forfald samt satsning på bæredygtig bosætning og byudvikling udgør kerneindsatser.

Lejre Kommune er rig på iværksættere og mindre virksomheder, der skaber liv,
services, jobs og mødesteder i vores byer. Det vil vi gerne have mere af, og vi vil
styrke mulighederne for erhverv og iværksætteri, der forøger bosætningskvaliteten –
naturen, fællesskaberne og frirummet.

Fokusér på bosætningskvalitet

Forstærk samspillet mellem erhverv, iværksætteri og bosætning
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Lejre Kommune rummer mange aktive borgere, ildsjæle og frivillige, der allerede i dag
skaber og tager ansvar for udvikling af deres bysamfund. Gennem styrkelse af
bysamarbejder, brobygning på tværs af byer samt forbedrede forbindelser til
kommunen, statslige myndigheder, fonde, puljer mv. vil Lejre Kommune styrke
skaberkraften i bysamfundene.

Lejre Kommune rummer storslåede landskaber og vide udsigter, alligevel er det ikke
altid naturen føles nærværende i bysamfundene. Derfor vil vi arbejder for, at naturen
kommer tættere på de steder, vi bor og bruger i hverdagslivet. At den bliver mere
mangfoldig og opleves stærkere som et særligt kendetegn i byerne, og at den bliver
endnu lettere at komme ud i.

Fællesskaber opstår og styrkes, når folk mødes i deres bysamfund. Derfor vil Lejre
Kommune styrke de eksisterende mødesteder i bysamfundene, stationsområderne,
bykerner, gadekær, medborgerhuse, kultur- og foreningslivet mv., ligesom vi vil styrke
skabelse af nye mødesteder og nye bytte-, låne- og dele muligheder i byerne, der
opbygger fællesskaber, steds- og bosætningskvalitet, oplevelser og erhverv.

Bysamfundene i Lejre Kommune er ikke ens. De rummer forskellige udfordringer,
muligheder og stedbundne ressourcer – fysiske, historiske som menneskelige. Derfor
vil Lejre Kommune arbejde differentieret og tematisk med udviklingen af
bysamfundene med afsæt i de stedbundne ressourcer og udfordringer - og sørge for at
byerne komplementerer hinanden.

Lad skaberkraften vokse

Dyrk naturen

Styrk fællesskaber og mødesteder

Stedbundet og differentieret byudvikling
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Lejre Kommune er i dag uløseligt forbundet med sin omverden - København,
Hovedstadsområdet og nærliggende storbyer, der leverer jobs, tilflyttere, turister,
iværksættere, investeringer, kapital mv. til Lejre Kommune. I fremtiden vil
afhængigheden af de omkringliggende storbyer sandsynligvis vokse yderligere, og
derfor vil Lejre Kommune styrke sin attraktivitet og relevans i omverdenen.

”Landsbyvisionarium” – en lille bog om udviklingen af kommunens landsbyer og småbyer. Projektet er

en del af kampagnen ”På Forkant” og igangsat og støttet af Erhvervsministeriet, KL og Realdania. Klik

på billedet herover for at læse Landsbyvisionarium.

Styrk relationerne til omverdenen
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Fællesskaber driver udviklingen
I Vores Sted forstås kommunen som ét stort fællesskab, der udgøres af mange mindre
fællesskaber udfoldet i og omkring de 49 byer og landsbyer. I Lejre Kommune er alle med til
at skabe det gode liv på landet.

Vores Sted bygger på en tilbagevenden til den oprindelige forståelse af velfærd, hvor
velfærd betyder ”at færdes vel”, det vil sige at få en god rejse gennem livet, eller at have et
godt liv. Samfund betyder at ”finde sammen”. Velfærd er altså noget, vi finder og skaber
gennem et samspil mellem borgere, foreninger, erhvervsliv og kommunens ansatte – også
når det gælder den fysiske planlægning og udvikling af det byggede miljø. Derfor fokuserer
Lejre Kommune på at understøtte landsbyernes og stederne skaberkraft – deres evne og
lyst til at udvikle, engagere og skabe sammen. Lejre Kommune har i kølvandet på Vores
Sted og Landsbyvisionarium taget flere initiativer i denne sammenhæng.

Fold ud og læs mere om dem herunder:

Lejre Kommune har gennem en årrække afsat 1 mio. kr. om året til lokalt forankrede
og drevne projekter i landsbyer og småbyer, der understøtter Vores Sted og det gode
og bæredygtige liv på landet. Mere end 50 projekter er skabt i denne sammenhæng. I
2021 har uddelingen af Landsbypuljen haft et særligt fokus på klima og understøttelse
af landsbyernes deltagelse i klimaomstillingen og Lejre Kommunes Klimauge.

Siden jomfruturen i Gøderup i 2017 har Vores-Sted-Vognen været på stop i 30 af Lejre
Kommunes 49 landsbyer og småbyer. Formålet har været at komme tættere livet i
landsbyerne og stimulere deres engagement i udviklingen og deres egne steder –
blandt andet gennem drøftelse af Vores Sted, Landsbyvisionarium, Kommuneplan,
Klimaplan og meget andet. Målet er, at Vores Sted-Vognen skal rundt til alle
kommunens 49 landsbyer og småbyer.

Landsbypuljen

Vores Sted-Vognen

Lejre Kommunes Landsbyudvalg
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Landsbyudvalget er et opgaveudvalg i Lejre Kommune, hvor politikere og
landsbyrepræsentanter, med udgangspunkt i Vores Sted og Landsbyvisionarium,
sammen bidrager til udvikling af det gode og bæredygtige liv i kommunens 49
landsbyer og småbyer. Udvalget med dets 11 borgere samt 7 medlemmer af
Kommunalbestyrelsen (Økonomiudvalget) med borgmesteren for bordenden blev
nedsat i oktober 2019 og arbejder til frem til udgangen af 2021. Landsbyudvalget har i
blandt andet indgået partnerskab med Københavns Universitet omkring deres
designkursus for danske og internationale studerende i landskabsarkitektur og
bydesign. 8 konkrete projekter under arbejdstitlen ”Rum til det moderne liv på landet”
er udviklet i denne sammenhæng i tæt samarbejde med Lejre Kommunes 49
landsbyer og småbyer med fokus på temaerne:

Nye mødesteder i landsbyer og i landskabet.
Klimaforandringer og grøn omstilling: Rum for grøn levevis og produktion.
Klimaforandringer, havvandsstigninger og skybrud: Rum til vand i landsbyer og
landskabet.

Projekterne er blevet varmt modtaget i Landsbyudvalget og deltagende landsbyer, og
de vil give inspiration og fundament for udviklingen af landsbyer og småbyer i denne
kommuneplanperiode og fremadrettet. Og særligt fordi mange af dem er lykkedes med
at tage udgangspunkt i de lokale behov, drømme samt eksisterende planmæssige
interesser og rammer for udvikling.

Landsbyudvalget har desuden, grundet corona, bidraget med udviklingen af et digitalt
mødeformat for landsbyer, politikere, administration mv. kaldet ”Landsbytimen”. Et
digitalt mødeformat på ”én time” hver måned med inspiration udefra og indefra – åbent
for alle. Emner som mobilisering, organisering, fundraising, crowdfunding, vild natur,
klimaomstilling, fremtidens bæredygtige landsby og meget mere er på plakaten.
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Figuren illustrerer arbejdet med at understøtte lokale bysamarbejder, styrke samarbejder på tværs af

landsbyer og småbyer samt deres koblinger til omverdenen fx kommune, stats, universiteter,

erhvervsliv, fonde, puljer mv. Inspiration til modellen er hentet fra den amerikanske professor Robert

D. Putnam’s tre begreber ”linking”, ”bonding” og ”bridging” omkring opbyggelse af social kapital i

organisationer.

Vores Sted-vognen på tur
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Vores Sted-vognen med borgmester Carsten Rasmussen ved roret på besøg Vintre Møller,  

Nørre Hyllinge og Kyndeløse.

 
Samarbejde med Københavns Universitet

To eksempler fra Landsbyudvalgets samarbejde med Københavns Universitet er projekterne ”Vend

Osted” og ”Tempelkrogens Landsbyklynge”, der allerede har inspireret omkring udviklingen og Osted

og muligheden for nye rekreative, sociale og landskabsmæssige sammenhænge mellem landsbyerne

Kirke Sonnerup, Vintre Møller, Ordrup og Englerup.
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Sammenhæng til anden
planlægning
Kommuneplanen må ikke stride mod gældende lov eller anden statslig og
regionalplanlægning. Dette afsnit beskriver sammenhængen til anden planlægning,
og hvordan vi samarbejder med nabokommuner og andre for at udnytte vores
potentialer som landkommune tæt på naturen og storbyen.

Fold fanerne ud for at læse om de enkelte planer og direktiver

Planloven fastlægger de overordnede krav til kommuneplanen. Planloven skal sikre, at
den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i
arealanvendelsen og medvirker til at værne om landets natur og miljø og skaber gode
rammer for vækst og udvikling i hele landet, så samfundsudviklingen kan ske på et
bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår, bevarelse af dyre- og
planteliv og øget økonomisk velstand.

Loven skal særligt sikre:

at der ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering sker en
hensigtsmæssig udvikling i hele landet og i de enkelte kommuner og
lokalsamfund,
at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber,
at skabe gode rammer for erhvervsudvikling og vækst,
at de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig naturværdi og landskabelig
værdi,
at biodiversiteten understøttes, og at forurening af luft, vand og jord samt
støjulemper forebygges,
at o�entligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet, og
at alsidighed i boligsammensætningen fremmes gennem mulighed for
planlægning for almene boliger i byerne.

Særligt lovens kapitel 4 beskriver krav til kommuneplanen. I Lejre Kommune har
kapitel 2a om planlægning i kystområdet også stor betydning, eftersom en meget stor
del af kommunen ligger tættere end 3 kilometer fra kysten.

Planloven
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Landsplanredegørelsen er regeringens politiske udmelding om den fremtidige fysiske
og funktionelle udvikling i landet. Samtidigt afspejler Landsplanredegørelse 2019 de
udfordringer, kommuner og regioner arbejder med i den fysiske planlægning.
Landsplanredegørelse 2019 er den seneste og indeholder følgende indsatsområder:

Bedre rammer for kommunernes fysiske planlægning herunder mindre statslig
indblanding i kommunernes planlægning, kortere høringsfrister og
administrative lettelser
Nye udviklingsmuligheder i kystområderne og i turismeerhvervet herunder nye
udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen, udlæg og omplacering af kystnære
sommerhusområder, �eksible muligheder for udlejning og anvendelse af
sommerhuse, mulighed for nye forsøgsprojekter for kyst- og naturturisme samt
campingpladser
Nye udviklingsmuligheder i landdistrikterne herunder mere tidssvarende
rammer for landbrugserhvervet, bedre udnyttelse af over�ødiggjorte
landbrugsbygninger samt udvikling af attraktive landsbyer
Nye udviklingsmuligheder for detailhandel og produktionserhverv
Nye udviklingsmuligheder i hovedstadsområdet.

Landsplanredegørelse 2019 har titlen “Vækst og udvikling gennem fysisk planlægning”
og lægger op til bedre rammer for virksomheder, borgere og kommuner i hele landet.

I 2018 udgav Miljøministeriet ”Oversigt over nationale interesser i
kommuneplanlægning – 2017”. Hvert fjerde år offentliggør erhvervsministeren en
oversigt over nationale interesser. Oversigten sammenfatter de gældende krav til
kommunernes planlægning.

Med den moderniserede planlov fra juni 2017 er de nationale interesser, blevet
fokuseret til fire nationale interesseområder:

Landsplanredegørelse 2019

Statslige interesser i kommuneplanlægningen
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Vækst og erhvervsudvikling
Natur- og miljøbeskyttelse
Kulturarvs- og landskabsbevarelse
Hensyn til nationale og regionale anlæg.

Den nye oversigt over nationale interesser til brug for kommunernes planlægning er
offentliggjort og gældende fra den 1. marts 2018. Oversigten giver et overblik over de
statslige interesser, der indvirker på den fremtidige arealanvendelse og den fysiske
udvikling i Danmark. Hensigten er at give kommunerne bedre mulighed for at forudse,
om kommuneplanlægningen vil stemme overens med de statslige interesser:
lovgivning, handleplaner, sektorplaner, landsplanbeslutninger, aftaler mellem
myndigheder og politiske aftaler mellem regeringen og KL. Oversigten samler også
Landsplanredegørelsens forventninger til kommunernes planlægning på en oversigtlig
måde.

Lejre Kommune er omfattet af landsplandirektivet ”Fingerplan 2019”. Fingerplanen
fastlægger de overordnede rammer for den fysiske planlægning i hovedstadsområdet.
De 34 kommuner i området udfylder efterfølgende rammerne med bl.a. kommune- og
lokalplaner. Fra 2017-2019 blev Fingerplanen revideret. Det resulterede i Fingerplan
2019, som bl.a.:

Udvider Fingerplanens by�ngre ved Herfølge, Køge, Solrød, Roskilde, Høje-
Taastrup, Hillerød og Helsingør.
Udvider hovedstadsområdets grønne kiler med ca. 400 hektar og erstatter ca.
160 hektar ældre kilearealer med beskeden rekreativ værdi – fx arealer
indeklemt mellem motorveje og jernbaner – med ca. 170 hektar nye grønne
kiler.
Åbner øgede muligheder for at udvikle Køge Bugt Strandpark til et rekreativt
strandområde.
Udvider det stationsnære kerneområde omkring stationerne i
hovedstadsområdets fem købstæder (Helsingør, Hillerød, Frederikssund,
Roskilde og Køge) og i Høje-Taastrup.
Udpeger tre nye områder reserveret til transport- og logistikerhverv ved Nivå,
Greve og Høje-Taastrup.

Fingerplan 2019 - et landsplandirektiv
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Formålet med Fingerplanen er at sikre, at den kommunale planlægning sker ud fra en
vurdering af udviklingen i hovedstadsområdet som helhed. Fingerplanens
grundlæggende idé er hovedsageligt at koncentrere boliger, handel, industri, offentlige
institutioner mv. omkring en veludbygget infrastruktur i fingerbyen. Områderne uden for
fingerbyen, det såkaldte øvrige hovedstadsområde, som Lejre Kommune er en del af,
forbeholdes mindre bysamfund, grønne kiler, landbrug og skov mv. Her er byudvikling
af lokal karakter mulig, og udviklingen skal ske i tilknytning til kommunecentrene eller
som afrunding af andre bysamfund. Kommuneplanen rummer nye bolig- og
erhvervsområder, der efter Kommunalbestyrelsens vurdering dækker kommunens
lokale behov og sikrer et rigt og varieret boligudbud og muligheder for erhverv.
Byudviklingen er koncentreret i de større byer for at sikre attraktive byer og
servicetilbud både for byerne og deres opland.

Vandområdeplanerne er samlet en plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal
sikre renere vand i Danmarks søer, vandløb, kystvande og grundvand i
overensstemmelse med EU’s vandrammedirektiv. Målet med vandområdeplanerne er
at opnå:

Bedre tilstand i vandløb ved at forbedre de fysiske forhold
Bedre tilstand i fjorde og ved kyster ved at reducere udledning af kvælstof
Bedre tilstand i søerne ved at reducere udledningen af fosfor
Bedre tilstand i vandløb og søer ved at reducere forureningen fra fx hjem uden
kloak, renseanlæg og kloakoverløb.

Målene i vandområdeplanen er bindende for kommunernes planlægning og
administration, og kommunerne skal udmønte hovedparten af indsatsprogrammerne i
områdeplanerne i praksis.

Natura 2000 er et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare
og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller
karakteristiske for EU-landene. Grundlaget for Natura 2000 er EU’s
naturbeskyttelsesdirektiver, nemlig fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet.

Vandområdeplan 2021-2027

Natura 2000-planer

52



Inden for de udpegede Natura 2000-områder gælder særlige mål, retningslinjer og
planer for at beskytte arter og naturtyper. Desuden er der krav om overvågning af og
rapportering om naturens tilstand. Der er ikke fastsat en tidsfrist for, hvornår målene
fra Natura 2000-planerne skal være nået, men Danmark er forpligtet til at sikre, at de
udpegede områders bevaringsstatus ikke forringes og til at iværksætte, hvad der er
nødvendigt for at opnå målet over tid. Kommunen har pligt til at iværksætte plejeplaner
for Natura 2000-områderne, der sikrer at disse mål opfyldes.

Region Sjælland har vedtaget Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020-2024.

Region Sjællands Udviklingsstrategi sætter i gang sætter partnerskaber og indsatser,
der understøtter indfrielsen af 11 af FN’s verdensmål. Strategien fokuserer på 11 af de
17 verdensmål, fordi det særligt er inden for disse, at er muligt at styrke den regionale
udvikling. Verdensmålene er gensidigt forbundne og derved med til at binde de
forskellige strategiske temaer sammen. Regionen har valgt at fokusere på følgende
verdensmål:

Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energi
Anstændige jobs og økonomisk vækst
Industri, innovation og infrastruktur
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet på landet
Partnerskaber for handling.

Region Sjælland har ansvaret for råstofplanlægningen. Det betyder, at regionen i
råstofplanen udlægger nye råstofgraveområder og råstofinteresseområder. Region
Sjælland giver også indvindingstilladelserne. Den opgave har tidligere ligget hos

Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020-24

Regionens råstofplan 2020
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kommunerne. De udlagte områder skal kommunerne respektere i den videre
planlægning og administration. Det betyder fx, at der i graveområderne ikke kan
planlægges til andre formål, der forhindrer eller vanskeliggør råstofindvinding. I Lejre
Kommune er der udlagt 3 graveområder ved Glim, Hvalsø og Kyndeløse.

Lejre Kommune er som landkommune i dag uløseligt forbundet med sin omverden -
København, Hovedstadsområdet og nærliggende større byer, der leverer jobs,
tilflyttere, turister, iværksættere, investeringer, kapital mv. til Lejre Kommune. I
fremtiden vil afhængigheden af de omkringliggende storbyer sandsynligvis vokse
yderligere, og derfor vil Lejre Kommune styrke sin attraktivitet og relevans i
omverdenen.

Lejre Kommune er som storbyens frodige forhave, spisekammer og oplevelsesrum
allerede begunstiget af en omfattende positiv opmærksomhed, der særligt knytter sig
kommunens bæredygtige profil med natur og lokal fødevareproduktion som væsentlige
drivere. Denne særlige brandposition skal Lejre Kommune forsøge at fastholde og
udbygge gennem fortsat fortælling af kommunens særlige kvaliteter på disse områder,
så den fortsat kan være driver for ny bosætning, iværksætteri, erhverv og attraktivitet i
kommunens bysamfund. I denne sammenhæng rummer Lejre Kommunes position
som økologisk kommune desuden et stort potentiale i forhold til de omkringliggende
storbyer, hvor økologien vinder stærkt frem i såvel forbrug som identitetsprojekt.

Gennem partnerskaber og samarbejder med andre kommuner, institutioner,
virksomheder, myndigheder, fonde mv., arbejder vi for at understøtte udviklingen af
Lejre Kommune og bysamfundene. Der er følgende eksempler på samarbejder, der
har betydning for den fysiske udvikling af kommunen:

Kommuneplanen og relationerne til omverdenen
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Greater Copenhagen, hvor vi blandt andet er en del af ”Madfællesskabet”
mellem Lejre, Bornholm, København, Albertslund, Lolland og Region
Hovedstaden. Derigennem er åbnet nye døre for lokalt erhverv og positiv
synlighed i København. Men det kan i lige så høj grad være samarbejder på
andre væsentlige satsningsområder, herunder bygge-bolig, mobilitet, digital
infrastruktur og bæredygtig byudvikling.
Nationalpark Skjoldungernes Land, hvor vi med udgangspunkt i
nationalparkplanen sammen med nationalparksekretariatet, Frederikssund og
Roskilde Kommuner skal udvikle Sjællands første nationalpark.
Fjordlands-samarbejdet, hvor vi sammen med Visit-organisationerne i Roskilde,
Odsherred, Holbæk og Frederikssund udvikler tværgående turismetilbud, der
målrettes både lokale og internationale turistaktører samt besøgende.
Gate 21, hvor vi sammen med de øvrige kommuner, partnere og regioner
arbejder på fælles løsninger på klimaudfordringerne.
DK2020 er et tværkommunalt netværk, hvor vi sammen med de øvrige
kommuner har forpligtet hinanden til at leve op til Parisaftalen ved at udvikle og
implementere ambitiøse klimaplaner.
Vandoplandsstyregruppen for Isefjord og Roskilde Fjord, hvor vi samarbejder
med fjordkommunerne om vådområder, der skal forbedre vandkvaliteten i søer
og fjorde.
Vandrådet for Isefjord og Roskilde Fjord, hvor vi samarbejder med oplandets
kommuner om vandplaner og indsatser i vandløb.
FORS - det fælles kommunale forsyningsselskab for Roskilde, Holbæk og Lejre.
ARGO - det fælles kommunale a�aldsselskab.
Foreningen Bæredygtige byer og bygninger (FBBB) - et fagligt netværk, som
arbejder med bæredygtighed. 

Derudover undersøger vi muligheder og fordele af mulige/intensiverede samarbejder
med Holbæk og Roskilde i første omgang inden for infrastrukturområdet. Samlet set
har relationer til omverdenen og relationen mellem by og land betydning for Lejre
Kommunes udviklingsmuligheder. Men som kommune, hvor kun byudvikling af lokal
karakter er mulig ifølge Fingerplanen, er det meget begrænset, hvor stor påvirkning af
nabokommunerne Kommuneplan 2021 har.
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Temaer
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1. Byer og landsbyer
 
Det gode liv på landet - i naturen - tæt på storbyen

Lejre Kommune rummer 49 byer og en hel masse steder. Vi har valgt at være en
landkommune, og vi vælger små byer, naturen og det lokale fællesskab.

Initiativ, kreativitet og bæredygtighed skal trives her hos borgere, lokalsamfund og
virksomheder.

Mange af os arbejder i storbyen, men vi bor og lever i Lejre Kommune, fordi her er bedst at
være. Her er fællesskaber, natur og frirum. Vi nytænker livet på landet tæt ved storbyen.
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1.1 Byudvikling og boliger
Vores sted skal være et godt og sundt sted at bo. Borgere, lokalsamfund,
virksomheder og kommunen skal samarbejde om at udvikle byerne og landsbyerne
med deres forskellige muligheder og behov, og altid med mødesteder og
fællesskaber. Vi har forpligtet os på bæredygtighed og at skabe rammerne for det
gode liv. Det har givet kommunen stor opmærksomhed, og det skal kunne ses og
mærkes i kommunens fysiske udvikling.

Fremtidige boligområder - nye i KP21

Fremtidige boligområder

Kommunegrænse

Overordnede retningslinjer for byudvikling og boliger
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1.1.1 Fokus på bosætningskvalitet 
Bosætningskvalitet skal være et centralt omdrejningspunkt i den fysiske planlægn ing i
byer og landsbyer. 

1.1.2 Landsbylivet er vigtigt 
Landsbykerner og landsbykarakter i både landsbyer og større bysamfund skal bev -
ares og styrkes, og udvikling skal ske med respekt for landsbyens rumlige, arkitekto -
niske og kulturhistoriske kvaliteter. 

1.1.3 De stedbundne værdier 
De stedbundne naturskabte, menneskelige og kulturhistoriske værdier skal indgå i
den fysiske planlægning og udvikling af byerne.

1.1.4 Forskellige byer og forskellige behov 
Udvikling og fysisk planlægning af byerne skal ske med udgangspunkt i de sted -
bundne muligheder, ressourcer og ud fordringer, der knytter sig til den enkelte by; fx
landsbyen, det større bysamfund, vejbyen eller sommerhusområdet.

1.1.5 Synergier mellem større og mindre byer 
Synergier og relationer mellem landsbyer og større byer skal styrkes i fysisk plan -
lægning, byudvikling og tilrettelæggelse af offentlig service, kulturtilbud mv., så der, så
vidt muligt, sikres attraktivitet og bosæt ningskvalitet i alle kommunens byer.

1.1.6 Byidentitet og byudvikling med lokalt erhverv og iværksætteri 
Fysisk planlægning og byudvikling skal, så vidt muligt, støtte op omkring det er hverv
og iværksætteri, der positivt styrker stedsidentitet, attraktivitet, liv, oplev -
elsesmuligheder, jobs, mødesteder og bosætningskvalitet i byerne. Lejre Kom munes
mange iværksættere og mindre virksomheder skal gøres til et aktiv i byud viklingen.

1.1.7 Genanvend eksisterende bygningsmasse 
Genanvendelse af eksisterende byg ningsmasse og bygningsarv til formål, der
forstærker bosætningskvaliteten og attrak tiviteten i byerne, fx til boliger, bofællesska -
ber, foreningshuse, iværksætteri, erhverv mv., skal stimuleres i planlægningen og
byudviklingen. Det skal ske med respekt for arkitektoniske og kulturhistoriske kvali -
teter, og særligt i landsbyerne, hvor der ikke kan opføres nye boligområder.

1.1.8 Modvirk forfald og kvalificer istandsættelse 
Gennem strategiske og punktvise indsat ser som fx områdefornyelse, bygnings -
fornyelse, klyngesamarbejder mv. skal der ryddes op og modvirkes forfald og
nedslidning i byer, bygninger, vejområder mv. Og særligt der hvor forfald og nedslid -
ning berører mange og påvirker bosæt ningskvalitet og byer negativt. Den gode
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istandsættelse og engagementet omkring lokale byggeskikke, bygningsarv og brugen
af det gode håndværk, som Lejre Kommune er rig på, skal synliggøres og fremmes
for at modvirke forfald og styrke bosætnings kvaliteter.

1.1.9 Sammen skaber vi byerne 
Samskabelse og styrkelse af viden, kom petencer og netværker omkring byudvikling
skal fremmes i tæt samarbejde med byerne. Borgernes og byernes egen mulighed for
og kapacitet til at skabe fremgang og positiv forandring skal fx forstærkes gennem
stimulering af bysamarbejder lokalt, klyngesamarbejder på tværs af byer samt øget
evne til samarbejde med ek sterne parter, myndigheder, fonde, puljer mv.

1.1.10 Bæredygtig byudvikling som kendetegn 
Bæredygtig byudvikling og byggeri skal fremmes - både i kommunalt og privat regi - fx
med bæredygtighedscertificering som DGNB, indeklimamærkning og lignende. Det
kan også ske gennem klimatilpasning, øget kredsløbstænkning, fokus på cirkulær
økonomi, lavenergiløsninger, mere gen brug og affaldshåndtering mv.

1.1.11 Naturen i hverdagslivet 
Naturen skal gennem fysisk planlægning og byudvikling integreres i de steder man
bor og bruger i hverdagslivet. Den skal være mangfoldig og opleves som et særligt
ken detegn i byerne, og særligt der, hvor flest færdes, som fx ved stationerne,
infrastruk turelle knudepunkter, i bymidter mv. 

1.1.12 Naturen tæt på husene 
Mødesteder og fællesskaber omkring natur ved og mellem husene skal forstærkes i
den fysiske planlægning. Det gælder både boliger, boligområder, bymidter, offent lige
institutioner, skoler, skovbørnehaver, naturlegepladser mv.

1.1.13 Byerne skal forbindes med naturen 
Forbindelser mellem byerne og naturen skal styrkes, så den omgivende natur oplev -
es som en integreret del af byens karakter. Fx gennem sikring af tydelig adgang til
naturen i byen via stier, skiltning mv. eller gennem etablering af mere bynær natur,
skovrejsning mv.

1.1.14 Høj biodiversitet i byudviklingen 
Gennem den fysiske planlægning og byudvikling skal sikres høj biodiversitet i byerne,
deres nære omgivelser, på kommunale jorde, langs veje og infrastrukturelle
knudepunkter. Derigennem sikres en mere robust natur og stærkere naturoplevelse.

Naturen ind i byerne
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1.1.15 Fokus på naturlige mødesteder 
Opholdskvaliteter, liv og attraktivitet i de mødesteder, der fylder meget i hverdags -
livet, fx omkring stationerne, institutioner, skoler, supermarkeder, genbrugsstationer,
boligområder mv., skal styrkes gennem fysisk planlægning og byudvikling.

1.1.16 Fællesskaber gennem bytte-, låne og delemuligheder 
Deleøkonom i og udpegning af steder i kommunen for fx delebilsordninger, låne  og
byttesteder samt udvikling og brug af digitale platforme, der styrker fællesskaber og
giver nye muligheder, skal stimuleres i byudviklingen og indtænkes i den fysiske
planlægning.

1.1.17 Nye boligområder 
Kommuneplanen udlægger en række områder til nye boliger. Disse områder skal i
lokalplanlægningen overføres til byzone. Områderne er vist på kortet. 

1.1.18 Udbygningstakt 
Gennem lokalplanlægning og ved fortæt ning skal det sikres, at der skabes rammer for
cirka 1.600 - 1.700 nye boliger i hele planperioden.

1.1.19 Rækkefølge for lokalplanlægning 
Større boligudbygningsområder skal plan lægges som en helhed, men byggemodnes
og færdiggøres i etaper. Ved lokalplanlæg ning skal rækkefølgen som vist i skema
1.1. overholdes.

1.1.20 Udvikling af byernes attraktivitet og mangfoldighed

Nye boligområder skal planlægges, så der sikres et rigt og varieret boligudbud - både
i de enkelte byer og i kommunen. Ny bebyg gelse skal planlægges i et naturligt
samspil med den omgivende by og landskabet og i høj arkitektonisk kvalitet. Gennem
en pas sende tæthed skal sikres gode rammer for både fællesskaber, frirum og en rig
natur. Koncentrationen af boliger pr. ha skal være størst i stationsbyerne. Åben-lav og
tæt-lav bebyggelse kan bygges i to etager.

I lokalplanlægningen af de nye boligom råder skal det så vidt muligt sikres, at be -
byggelsesstrukturen og boligerne er med til at definere byernes særlige attraktivitet og
bosætningskvalitet med naturen, fæl lesskaber og frirum i centrum.

Fællesskaber og mødesteder

Boliger
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Boformer og boligstrukturer skal supplere og kvalificere den eksisterende boligmasse
i tæt samspil med den eksisterende by.

1.1.21 Etageboliger
Etagebebyggelser placeres overvejende i midtbyen i Kirke Hvalsø og kan maksimalt
være tre etager.

1.1.22 Tilpasning til fremtidens klima
Nye boligområder skal udlægges og di mensioneres i forhold til den forventede
klimaændring. Der skal tages højde for vandspejlsstigninger og vejrekstremers
påvirkning af lavtliggende områder. 
 
1.1.23 Grundvandsinteresser

I lokalplanlægningen af nye boligområder skal det sikres, at arealanvendelsen ikke
fører til en forringelse af grundvandsdan nelsen og grundvandskvaliteten.

1.1.24 Byområder tæt ved kysten
I de kystnære dele af byzonerne skal de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder
bygningshøjder, vurderes, så:

bebyggelsen passer ind i den kystland skabelige helhed
der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til naturinte -
resser på de omgivende arealer
der tages hensyn til nødvendige infra strukturanlæg, herunder havne
o�entligheden sikres adgang til kysten.

Der skal gøres rede for bebyggelsens visuelle påvirkning af kysten, og der skal gives
en planmæssig begrundelse, hvis en bebyggelse afviger væsentligt i højde eller
volumen i forhold til den eksisterende be byggelse i området.

1.1.25 Nye boliger i landsbyerne 
I landsbyerne kan der gives tilladelse til at etablere nye boliger, hvis det sker som om -
dannelse af tidligere landbrugsbygninger, mejerier, skoler, købmandsforretninger og
lignende bygninger eller undtagelsesvis som huludfyldning eller på baggrund af en
lokalplan , og hvis det kan ske med respekt for kulturhistorien, landskabet og naturen.

Offentlig service, byudvikling og byggeri
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1.1.26 Byudvikling og omdannelse 
Ved byudvikling og -omdannelse skal der inden for området afsættes de nødvendige
arealer til børnehaver, vuggestuer, skoler, kultur- og fritidstilbud.

1.1.27 Anlæg og ændring af offentligt byggeri 
Nybyggeri og forandringer skal være lav  energibyggeri, og vedvarende energiløs -
ninger skal søges indpasset. Nybyggeri og forandringer skal tilstræbes opført
bæredygtigt og indrettet med miljøvenlige materialer. Farver og dimensioner skal
indgå naturligt i omgivelserne. Nybyggeri skal tilføre området kvalitet og skabe rum
med natur, der fremmer sundhed, bevægelse, initiativ og berigende fællesskaber.

1.1.28 Daginstitutioner, skoler og fritidstilbud 
Daginstitutioner, skoler, SFO'er og andre fritidstilbud skal så vidt muligt placeres i
tilknytning til natur og grønne områder og trafiksikre forbindelser til oplandet. Hvor det
er muligt, bør institutionerne placeres samlet, så faciliteter, stisystemer og ude  arealer
udnyttes bedst muligt.

1.1.29 Sociale boliger 
Sociale, ældre- og plejeboliger skal så vidt muligt placeres spredt i kommunen alt
efter brugernes behov, fx tæt på dagligvarebutikker, offentlig transport og
hjemmepleje. Boligerne bør være fleksible og egnede for handicappede.

Administration af retningslinjerne
Herunder kan du læse mere om, hvordan retningslinjerne administreres. Fold ud-fanernes
indhold har oplysende og forklarende karakter og er ikke direkte bindende. Det er
baggrundsviden og skal give myndigheder og borgere forståelse for kommuneplanens
retningslinjer.

Lejre Kommune er en i høj grad en bosæt ningskommune på landet med en stærk
dynamik og tilknytning til Hovedstadsom rådet og de omkringliggende større byer. Ca.
70% af de beskæftigede pendler på arbejde ud af kommunen, og der findes godt
100.000 fuldtidsarbejdspladser i 30 minutters køreafstand i bil, mens der i 60 minutters
køreafstand er hele 800.000 fuldtids  arbejdspladser målt fra Hvalsø.

Tilflyttere kommer primært fra Køben havn, Hovedstadsregionen og Roskilde. Netto-
flytteregnskabet er positivt i forhold til København og Hovedstadsområdet, mens der
aktuelt tabes borgere til byer og områder længere væk fra Hovedstadsom rådet, fx

Det gode liv på landet tæt ved storbyen
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Holbæk, Ringsted, Slagelse, Ods herred samt Roskilde.

Mere end 60 % af borgerne i Lejre Kom mune bor i kommunens 8 største byer. Tallet er
vokset en lille smule igennem de seneste år, og de 8 største byer er: Hvalsø, Lejre,
Osted, Kirke Hyllinge, Ejby, Gevninge, Kirke Såby og Kirke Sonnerup.

Omkring 30 af kommunens landsbyer rummer mindre end 200 indbyggere, og
størstedelen af dem rummerværdifulde og bevaringsværdige landsbymiljøer.

Lejre Kommune havde 28.173 indbyggere pr. 1. januar 2021, og det er en vækst på
771 personer i forhold til 1. januar 2017. Folketallet i Lejre Kommune har været mere
markant sti gende siden 2017, efter en periode med en lille tilvækst fra 2008 til 2016.
Lejre Kom mune vil arbejde fokuseret med at styrke af kommunens og bysamfundenes
attraktivitet og bosætningskvaliteter for at stå i mod nationale og internationale
tendenser til dobbeltur banisering, hvor folk på landet søger fra de mindre byer mod
storbyerne og de større byer i landdistriktet. 

Tilflyttere til Lejre Kommune fremhæver kommunens grønne profil, både i forhold til
kommunens naturrigdom og økologiske tiltag, samt nærhed til hovedstadsområdet og
gode transportmuligheder, som særlige kvaliteter kommunen bør gøre mere ud af at
fortælle om.

Gennemsnitsalderen stiger i Lejre Kom mune, også mere end i resten af landet. Her er
mange ældre, men også mange børn, og til trods for aldringen, forekommer det
sandsynligt, at Lejre Kommune, hvis bosæt ningskvaliteten bevares, kan fastholde en
befolkningsstruktur med plads til alle aldre. De unge dog i mindre grad, selvom
nærheden til studiemuligheder i Roskilde og Hovedstadsområdet giver mulighed for en
vis fastholdelse.

Der var 11.526 beboede ejendomme i Lejre Kom mune i 2021, herunder 7.977 parcel-
og stuehuse, 714 fritidshuse, 2.173 række huse, 453 etageboliger samt 93 boliger i
døgninsti tutioner.

Nye boliger og boligområder er vigtige for at bevare og styr ke levende by- og
landsbymiljøer samt at traktivitet som bosætningskommune. Nye boliger og
boligområder styrker og skaber grundlag for den offentlige og private ser vice, fx
børnehaver, skole, detailhandel mv. Det gælder både i byen, hvori de opføres, men de

Boliger, boligtyper og behov for nye boligområder
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er også til gavn for omkringliggen de og typisk mindre landsbyer og småbyer. De er
vigtige i forhold til at fastholde mulighederne for det gode liv på landet, og ikke mindst i
lyset af, at der i gennemsnit bliver færre indbyggere pr. bolig i Lejre Kommune. En
udvikling uden nye boliger og boligområder vil betyde færre indbyg gere i kommunen
og svækkede muligheder for at sikre liv og attraktivitet i hele kommu nen og dens 49
byer og landsbyer.

Nye boliger og boligområder kan også medvirke til at tiltrække børnefamilier og
borgere i den erhvervsaktive alder, som med den demografiske udvikling mod flere
ældre, er nødvendige for at sikre det kommunale serviceniveau, fx skoler, børnehaver
og ældrepleje. Nye boliger og boligområder kan desuden give seniorer i Lejre
Kommune mulighed for at skifte det større hus ud med en mindre, men attraktiv og
nybygget bolig, der opfylder de aktuelle behov, hvorved der frigives større boliger til
yngre generationer og børnefamilier.

Tæt-lave boliger skal blandt andet bruges til at sikre, at den stigende ældre befolkning
kan blive længst muligt i eget hjem. Attraktive tæt-lave boliger af høj kvalitet og
passende størrelse er erfarings mæssigt også attraktive for tilflyttende unge
børnefamilier, for enlige forældre og for de ressourcestærke aktive seniorer.

Når der udstykkes og bygges nye boliger og boligområder, bør disse boliger i høj grad
være med til at definere byernes særlige attrak tivitet, stedbunde potentialer og bosæt -
ningskvalitet med naturen, fællesskaber og frirum i centrum. Der skal gives plads til
boformer og boligstrukturer, der supplerer den eksisterende boligmasse i tæt samspil
med den eksisterende by, så de understøt ter mangfoldigheden og livet for forskellige
aldersgrupper og livssituationer.

Nye boliger og boligområder skal tilføre identitet og skabe sammen hænge med den
eksisterende bebyggelse, så attraktiv steds identitet forstærkes og lokale fællesskaber
styrkes.

For at sikre en effektiv kollektiv trafik  betjening af de nye boligområder er det
hensigten, at koncentrationen af boliger skal være størst i stationsbyerne. 
 
I Kommuneplan 2017 blev det fremtidige behov for nye boliger vurderet til 1.500-1600
svarende til de realiserede boliger i de foregående 12 år. Fra 2010 til og med 2020 er
der ifølge Danmarks Statistik fuldført 1029 boliger i Lejre Kommune. Begyndelsen af
perioden har været præget af finanskrisen, hvilket bl.a. har kunne aflæses i et faldende
børnetal i nogle dele af kommunen. Men udviklingen er vendt - særligt inden for de
seneste fire år, hvor der er flyttet mange børnefamilier til, særligt i Lejre og Hvalsø. Fra
2017 til og med 2020 er der opført 535 boliger - et gennemsnit på 134 boliger pr. år.
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Boligudbygningen forventes at forsætte i de kommende år. Der er godkendt
lokalplaner for i alt ca. 770 boliger, hvor byggemodning er igangsat eller forventes i
gangsat inden for et år eller to. Disse boliger fordeler sig med 82 boliger i Ejby, 359
boliger i Hvalsø, 30 boliger i Kirke Hyllinge, 17 boliger i Kirke Sonnerup, 60 boliger i
Kirke Såby, 95 boliger i Lejre, 30 boliger i Lyndby og 100 boliger i Osted. Derudover
arbejdes der i august 2021 på lokalplaner med plads til ca. 214 boliger:

omdannelsen af to gårde i Sæby med plads til ca. 44 boliger,
en del af Vestervang Syd i Kirke Hyllinge med plads til ca. 75 boliger,
den resterende del af Slåendiget og en del af Snebærvej Øst med plads til ca. 65
boliger,
en af del Munkegården i Kirke Såby med plads til ca. 30 boliger.

På baggrund af igangværende og kommende lokalplanlægning af nye boligområder
forventes der i perioden 2021-2025 samlet set at blive lokalplanlagt for 611 nye boliger
- et gennemsnit på 164 boliger pr. år.

På baggrund deraf vurderer Lejre Kom mune, at der er behov for en boligud bygning på
minimum 135 boliger om året - svarende til 1.600-1.700 boliger over de næste 12 år.
Med en jævn udbygnings takt over hele planperioden forventes befolkningstallet at
stige en lille smule i planperioden. Befolkningstallet forventes at stige til godt 32.000
indbyggere i 2033 med en boligudbygning på ca. 135 boliger om året. Dog forventes
forskydninger i de forskellige aldersgrupper - flere ældre og færre i den erhvervsaktive
alder. 
 
Se rækkefølgeplan omkring udbygning af nye boligområder og planmæssige rammer
omkring arbejdet under fanen: Nye boligområder: Rækkefølgeplan og planmæssige
rammer.

Bygningsmassen i Lejre Kommune er generelt i god stand, og problemer med tomme
bygninger er til at overse. Enkelte områder i de større byer samt funktions  tømte
hovedgader, som fx i Hvalsø, rum mer dog tomme og nedslidte bygninger og arealer,
der påvirker bosætningskvalitet  en og oplevelsen af ellers velfungerende bysamfund
negativt. Det samme gælder nogle af byerne ved de store veje, hvor ned  slidte boliger,
forretninger og erhvervsom råder kan præge oplevelsen negativt.

Aktiv modvirkelse af forfald
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Gennem strategiske og punktvise indsat  ser som fx områdefornyelse, bygnings -
fornyelse, klyngesamarbejder mv. skal der ryddes op og modvirkes forfald og nedslid -
ning i byer, bygninger, vejområder mv. Og særligt hvor forfald og nedslidning berører
mange og påvirker bosætningskvalitet og byer negativt. God istandsættelse og
engagement om lokale byggeskikke, byg ningsarv og godt håndværk, som Lejre
Kommune er rig på, skal synliggøres og fremmes for at modvirke forfald og styrke
bosætningskvaliteter.

Lejre Kommune rummer storslåede landskaber, fjorde, vide udsigter og rig na tur -
alligevel er det ikke altid naturen føles nærværende i byerne. Men naturen skal
integreres i de steder man bor og bruger i hverdagslivet, for Lejres borgere, både
nuværende og tilflyttere, peger på naturen som noget af det allervigtigste ved at bo i
Lejre. 91% af Lejres borgere fremhæver naturen og det at have naturen lige uden for
døren med let adgang som afgørende eller meget vigtigt for deres valg af bosted.
Blandt børnefamilierne siger 88%, at et "sundt børneliv med frisk luft" er afgøren de -
og derfor er det et meget vigtigt fokus i Lejres skoler, børneinstitutioner og fritids liv at
få naturen tæt på børnene og ind i hjertet af skoleskemaer, børnehavekøkken  er og
sportsaktiviteter.

Derfor vil vi arbejde for, at naturen kom mer tættere på de steder, vi bor og bruger i
hverdagslivet i byer og landsbyer, og at den bliver endnu lettere at komme ud i. Den
skal være mangfoldig og opleves som et særligt kendetegn i byer og landsbyer, og
særligt der, hvor flest færdes, som fx ved stationerne, infrastrukturelle knudepunk  ter, i
bymidter mv. Og vi vil arbejde for at få mere natur tæt på vores børn i institu tioner og
skoler, samt skovbørnehaver og naturlegepladser.

Mødesteder og fællesskaber omkring natur ved og mellem husene skal forstærkes i
den fysiske planlægning og byudviklingen. Det gælder både boliger, boligområder,
bymidter, offentlige institutioner, skoler, skovbørnehaver, naturlegepladser mv.

Mange ensformige græsplæner - private og kommunale arealer- kan omdannes med
større biodiversitet, og der kan skabes frugtlunde, grøntsagsmarker, bærhaver,
urtehaver, enge, husdyrhold og meget an  det - hvor det er muligt, og hvor der er vilje.

Forbindelser mellem byerne og naturen skal styrkes, så den omgivende natur opleves
som en integreret del af byens karakter. Fx gennem sikring af tydelig adgang til
naturen i byen via stier, skiltning mv. eller gennem etablering af mere by  nær natur,

Naturen ind i byerne
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skovrejsning mv. På steder og i byer, der mangler natur, kan fx tilplantes mindre lunde,
skovområder og etableres lokal fødevareproduktion mv. - fx mellem landsby og en
større dominerende hoved  færdselsåre. Det gør, at naturen kommer tættere på
byerne.

Vi vil prioritere at synliggøre og udvikle stier og adgangen fra byer til naturen i
samarbejder med brugere, foreninger, skole, fritidsliv, lodsejere og Nationalpark en
Skjoldungernes Land. Sammen vil skabe bedre forbindelser fra byerne og hverdags -
livet til den omgivende natur - ådalene, skovene, fjordene mv. På den måde øges
tilgængeligheden til naturen og den opleve de afstand til naturen mindskes.

Gennem den fysiske planlægning og byudvikling skal sikres høj biodiversitet i byerne,
deres nære omgivelser, på kommu nale jorde, langs veje og infrastrukturelle
knudepunkter. Derigennem sikres en mere robust natur og stærkere naturoplevelse.

Klimasikring er en også en kilde til mere natur i byerne. Naturrige LAR løsninger skal
søges i de områder af kommunen, der skal separatkloakeres, og kommunen vil være
med til at fremme en frodig, sund og bære  dygtig natur til gavn for såvel nuværende
som fremtidige generationer.

Lejres erhvervsudvikling er drevet af nogle få større virksomheder og mange små
iværksættere og mindre virksomheder, som udgør et betydningsfuldt aktiv i forhold til
at skabe liv, jobs, mødesteder, attraktivitet og bosætningskvalitet i kommunens 49 byer
og landsbyer. 
 
Det vil vi gerne have mere af - ikke mindst i dagtimerne, hvor der ofte ikke sker så
meget. Derfor vil vi fremme erhverv og iværksætteri, der styrker landsbylivet og
tiltrækker passionerede iværksættere, som det fx er lykkedes for både
fødevareerhvervet og bygge-bolig-sektoren, hvor satsning på højværdi, dyrkelsen af
det stedspecifikke, økologi, forædling, bære  dygtighed, niche- og kvalitetshåndværk og
positiv deltagelse i lokalsamfundet ofte er en fællesnævner. 
 
Lejre Kommune er også en oplevelsesdestination for de omkringliggende storbyer,
kommuner og egne borgere, der drager på dagsudflugter efter oplevelser i naturen,
attraktive fødevarer eller kulturhistoriske højdepunkter i storbyernes frodige forhave,
spisekammer og oplevelseslandskab. Denne position skal styrkes og tænkes tæt

Erhverv, iværksætteri og mange små virksomheder er et aktiv for
byudviklingen
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sammen med udviklingen af erhverv og iværksætteri i byerne, hvor det er muligt. 
 
Flere steder i Lejre Kommune har lokalt erhverv og iværksætteri været med til at
udvikle identitet og stærkere profil i byer og landsbyer. Fx i Herslev, hvor Bryghuset er
blevet en betydningsfuld del af byens fortælling. Og i Hvalsø, hvor det gamle savværk
fortæller om skovene og det gode håndværk, der stadig lever. Det vil vi også gerne
have mere af. Derfor vil Lejre Kommune være med til at fremme udviklingen af erhverv
og iværksætteri, der positivt styrker stedsidentitet, oplevelsesmuligheder og
bosætningskvalitet i bysamfundene.

Mødesteder er vigtige, fordi det er her relationer bliver dannet, ideer bliver udvekslet
og fællesskaber bliver skabt. Fællesskaber opstår og styrkes, når folk mødes i deres
byer. Derfor vil Lejre Kommune styrke de eksisterende mødesteder i byer og bykerner,
ved stationerne og gadekær, i medborgerhuse, forenings- og kulturlivet mv. Og vi vil
styrke skabelse af nye mødesteder og nye bytte-, låne- og delemuligheder, der
opbygger fællesskaber, steds- og bosætningskvalitet, oplevelser og erhverv.

Stationerne 
Både Lejre og Hvalsø har hver deres togstation med regionaltog mellem København
og Kalundborg. De betjener begge et stort opland, og mange mennesker mødes her
dagligt. Forbedring af pendler- og cykel  parkeringspladser, stærkere opholdskvaliteter
omkring natur, og flere aktiviteter, services og faciliteter som fx iværksætterhus, cafe,
bibliotek, turistinformation mv. kan styrke deres attraktivitet og mulighed for at
understøtte møder og fællesskaber. I Lejre Kommune, der ikke har en samlende
hovedby eller det markante byliv som fx København, er hverdagslivets mødesteder
særligt vigtige. Vi vil derfor styrke de eksisterende mødesteder omkring fx stationerne,
institutioner, skoler, supermarkeder og genbrugsstationer, og vi starter med dem, de
fleste er fælles om. Fire typer mødesteder i hverdagen er særligt oplagte at styrke:

De offentlige tilbud 
Mange af de større bysamfund har beboerhuse, skoler, haller og biblioteker, hvor folk
mødes. Når vi kan bruge skolerne om aftenen til fællesspisning, idræt eller foredrag og
bruge uderummene til idræt, genoptræning og leg i weekender og ydertimer, bliver
skoler, plejehjem, biblioteker og børnehaver mere aktive drivere for fællesskaber.

Fællesskaber og mødesteder
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Stier og uformelle idrætsfaciliteter udenfor 
Både lokale, regionale og nationale stier og ruter løber gennem kommunen og
forbinder byer, og 90 % af dem, der dyrker selvorganiseret idræt udendørs, bruger den
nærmeste natur. Stier, afmærkede løbe- og cykelruter, udendørs anlæg og faciliteter til
motion og bedre adgang til naturen omkring byerne vil øge mulighederne for at mødes.

Butikker 
De større byer i Lejre Kommune har en købmand eller supermarked. Her er livlig
dagligvarehandel, mange møder, aktivitetsopslagstavler, og ofte samarbejdes der godt
med foreningslivet. Det er gode mødesteder. Den fysiske indretning omkring
dagligvarehandlen, mikroklimaet, opholdskvaliteterne, parkeringspladserne og
sammenhængene med byen i øvrigt kan fremme længere ophold, møder og
fællesskaber. Dette øgede byliv kan også skabe grundlag for nye forretninger og
aktiviteter.

Lejre Kommune har som økologisk kommune allerede en stor positiv opmærksomhed,
der særligt knytter sig kommunens fødevarer, natur og bæredygtige profil. I den fysiske
udvikling af kommunen skal den bæredygtige profil gradvist udfoldes som et attraktivt
kendetegn for bosætning og byudvikling i byer og landsbyer.

Derfor skal bæredygtig byudvikling og byggeri fremmes både i kommunalt og privat
regi fx med bæredygtighedscertificering som DGNB, indeklimamærkning og lignende.
Det kan også ske gennem klimatilpasning, øget kredsløbstænkning, fokus på cirkulær
økonomi, lavenergiløsninger, mere genbrug og affaldshåndtering mv.

Lejre Kommune tager med vedtagelsen af klimaplanen klimaudfordringerne alvorligt
og har et ambitiøst mål om klimaneutralitet i 2050 og 70%s reduktion af CO2
udledningen i 2030.  
 
Omstillingen til vedvarende energi sker først og fremmest med henblik på klimaet, men
også for at skabe forsyningssikkerhed og stabile energipriser, samt
investeringssikkerhed og mere omsættelige boliger - alt sammen til gavn for borgere
og virksomhedernes konkurrenceevne.

Vi arbejder for at sikre byer, kyster og det åbne land mod mere ekstremvejr. Vi vil
samtænke klimatilpasning og udvikling af nye rekreative byrum, natur-og vådområder-
både ved planlægning af nye boligområder, i forbindelse med områdefornyelser,

Bæredygtig byudvikling og byggeri
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byudvikling og kommunens spildevandsplan, hvor der er afsat betydelige midler til
separatkloakering med mulighed for at håndtere vand på terræn (LAR-løsninger). 
 
Alle husstande indsamler affald i minimum fem fraktioner og flere kommer til. Lokalt
afprøves nye genbrugs- og delestationer, ligesom der arbejdes på at optimere den
eksisterende genbrugsplads i Torkilstrup.

Når det gælder energirigtigt byggeri, vil Lejre Kommune fortsat investere i
energioptimering af de kommunale bygninger og stimulere grundejere og
virksomheder til energirenoveringer. Gennem grøn indkøbspolitik arbejder vi for at
fremme miljørigtige indkøb, så sundheds- og miljøbelastende stoffer i mad og andre
forbrugerprodukter undgås. 
 
Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) er udpeget for at sikre en
tilstrækkelig ren og beskyttet vandressource til at dække det fremtidige behov for vand
af drikkevandskvalitet. Det er kerneområderne i den målrettede grundvands -
beskyttelse, og det skal der tages hensyn til i den fysiske planlægning og byudvikling.
Det er derfor vigtigt, at det i placeringen og lokalplanlægningen af nye boligområder
vurderes, om der skal tages særlige hensyn til beskyttelse af grundvandet.
Vurderingen af, hvordan der skal tages hensyn til grundvandsbeskyttelsen i de udlagte
boligområder, vil ske i lokalplanlægningen.

Foreningslivet er rigt i Lejre Kommune, hvor mange hundrede foreninger skaber liv og
udvikling- ikke mindst bylaug, lokale grundejerforeninger og foreninger inden for idræt,
egnshistorie, kultur, erhvervsudvikling mv. i de enkelte byer. Lejres borgere er meget
aktive i lokalsamfundet, og der er stærk tradition for frivilligt arbejde med høj deltagelse
og engagement. Hele 35% af borgerne deltager i frivilligt arbejde, hvilket er det højeste
niveau blandt kommunerne i Region Sjælland. Og yderligere 20% ønsker at deltage.
Dermed er 55%, over halvdelen af borgerne, interesserede i at deltage aktivt som
lokale frivillige. Den styrkeposition skal bruges, og sammen med det rige foreningsliv,
frivilligheden og det lokale engagement vil Lejre Kommune være med til at styrke
skaberkraften og det lokale ansvar og ejerskab til den lokale byudvikling i kommunens
49 bysamfund. Det gælder både opbyggelse af viden, ildsjæle, kompetencer,
netværker og samarbejder omkring byudvikling. Evnen til at dele og skabe sammen -
både lokalt på byniveau, på tværs af byer, der har fælles udfordringer, mål og drømme,

Sammen om byudviklingen - mere ansvar og flere muligheder til
byerne
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og på tværs af alle byer, når det giver mening. Med styrkede bysamarbejder,
brobygning på tværs af byer og bedre forbindelser til fx kommunen, statslige
myndigheder, fonde og puljer vil Lejre Kommune styrke skaberkraften i de 49 byer og
landsbyer. 
 
Øget samskabelse er en vej til en bedre kommune og bedre bysamfund. Når flere
tager ansvar og får flere muligheder for at tage ansvar, og når flere lægger viden,
engagement og ressourcer i arbejdet, bliver løsningerne stærkere, klogere og bedre
forankret. Formet af dem, der skal bruge dem. Samskabelse er også nødvendig, fordi
kommunens budgetter aldrig rækker som den eneste kilde til velfærd og kvalitet i
byerne, bygningerne og byudviklingen.

Byerne i Lejre Kommune er ikke ens. De rummer forskellige muligheder og
stedbundne ressourcer - naturmæssige, fysiske, historiske som menneskelige - selv
om der også er mange fællesnævnere. Udfordringer varierer også fra større
bysamfund til mindre landsbyer, fra vejbyer til sommerhusområder. Derfor vil Lejre
Kommune arbejde differentieret og tematisk med udviklingen af byer og landsbyer med
afsæt i de stedbundne ressourcer- og sørge for at byerne understøtter og
komplementerer hinanden. Vi vil arbejde med de forskellige byer ud fra de behov, der
er, og samtidig se på, hvilke muligheder der er for at skalere og genbruge løsninger,
der er relevante på tværs af byerne.

De stedbundne naturskabte, kulturhistoriske og menneskelige værdier og ressourcer
skal bruges aktivt i udviklingen af byerne, og der skal arbejdes med at identificere og
forstærke de stedbundne ressourcer med de største lokale potentialer, der kan gøre
hver by til noget særligt. Lokal bæredygtigfødevareproduktion, naturoplevelser,
kvalitetshåndværk og andre nicheprodukter med stedsspecifikke kvaliteter har
igennem de seneste årtier været et stærkt redskab til at skabe positiv udvikling i både
landsbyer og større byer til gavn for både lokalsamfundet og besøgende fra
omkringliggende storbyer. 
 
Mange byer er begunstiget af smukke og fredede kulturhistoriske landskaber og
bevaringsværdige landsbymiljøer, ikke mindst dem der ligger i nationalparken, hvor
aktiviteter og samarbejder mellem nationalparken og byerne i og omkring den vil
kunne forstærke den lokale identitet og stolthed og styrke en positiv udvikling.

Stedbundet og differentieret byudvikling
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Kommuneplanen skal skabe rammer for kommunens behov for nye boliger.
Boligudbygningstakten og rækkefølgeplanen for lokalplanlægningen skal så vidt muligt
sikre, at der hverken bliver bygget for mange eller for få boliger i planperioden, men at
den rette balance nås.

Kommuneplanen rummer 13 helt eller delvist uudnyttede rammeområder til nye
boliger, som er videreført fra Kommuneplan 2017, men ikke er lokalplanlagte med
bygningsregulerende bestemmelser. De kan derfor ikke kan udstykkes og
byggemodnes, førend der er udarbejdet lokalplaner med detailbestemmelser. Det
drejer sig om følgende områder:

Ejby. Lindegården Øst og Ejbyvej 62B med plads til ca. 42 boliger,
Gevninge. Dalagergård og Gevningegård med plads til ca. 168 boliger,
Hvalsø. Den resterende del af Hyllegården og Buske samt Stengården med
plads til ca. 196 boliger,
Kirke Hyllinge. Vestervang Syd og Kirke Hyllinge Syd med plads til ca. 190
boliger,
Lejre. Den resterende del af Muningård og Valdemarsgård samt Stendyssegård
med plads til ca. 135 boliger.

Denne kommuneplan supplerer med yderligere 14 boligområder, så der samlet set
bliver skabt rammer for 27 større og mindre rammeområder til boligområder, der endnu
ikke er lokalplanlagt og derved heller ikke overført til byzone. Områderne og
rækkefølgen for lokalplanlægningen af dem er vist i skema 1.1.

By Område Ramme- 
område Areal

1. del

2021-
26

2. del

2026-
29

3. del

2030-
33

Total

2021-
33

Ejby Lindegården 2.
etape 2.B4 1,7  27  27

Ejby Lindegården Øst 2.B7 2,3 23   23,0

Ejby Ejbyvej 62B 2.B5 0,3 2   2

Ejby Strædet 15 2.B9* 6,3  30 33 63

Nye boligområder: Rækkefølgeplan og planmæssige rammer
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Gershøj Gærdet 4.B4* 4,1 15 15  30

Gevninge Dalagergård 5.B10 7,8  20 57 77

Gevninge Gevningegård 5.B12 9,1 46 45  91

Kirke Hvalsø Buske Syd 6.B25 1,2 12   12

Kirke Hvalsø Buske Øst 6.B19 1,4 14   14

Kirke Hvalsø Hyllegården 6.B18 6,9 40 30 30 100

Kirke Hvalsø Stengården 6.B23 4,5 40   40

Kirke Hvalsø Lodderne 6.B13** 11,1 20  40 60

Kirke Hvalsø Åsen 2 6.B28* 5,2   30 30

Kirke Hvalsø Tølløsevej 6.B26* 1,9   19 19

Kirke Hvalsø Møllebjergvej 6.B27* 2,4  24  24

Kirke
Hyllinge Vestervang Syd 7.B9 10,5  105  105

Kirke
Hyllinge

Kirke Hyllinge
Syd 7.B10 8,5  40 45 85

Kirke
Hyllinge Stationsvej 14 7.B13* 4,6  46  46

Kirke
Hyllinge Vintappervej 45 7.B12* 14,5 75 70  145

Kirke
Hyllinge Sæbyvej 7.B14 7,0  70  70

Kirke
Sonnerup Snebærvej Øst 8.B4* 13,1 65 65  130

Kirke Såby Munkegård 9.B5* 21,2 30 30 30 90

Kirke Såby Nord for kirken 9.B7* 2,9  29  29

Kirke Såby Christiansminde 9.B6* 7,9   79 79

Lejre Muningård 10.B10 4,2   30 30

Lejre Valdemarsgård 10.B9 4,3   50 50

Lejre Stendyssegård 10.B7 8,1   65 65
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Lejre Materielgården 10.B17* 0,9 15   15

Osted Vest for åen 13.B13* 15,7  75 75 150

Total   189,6 397 721 583 1701

*Nye rammeområder **Udvidede rammeområder

Hvor andet ikke er kendt, er antallet af boliger opgjort efter nøgletal på 10 boliger pr.
ha. Boligtætheden kan dog varierer en del efter områdets karakter, og om det
udlægges til parcelhuse, rækkehuse eller bofællesskaber og de faktiske topografiske
forhold. Antallet af boliger kan derfor ændre sig en smule i forbindelse med
lokalplanlægningen, når bebyggelsesplanen for områderne nærmere fastlægges.

Samlet set er der i kommuneplanen planlagt for 1642 boliger. Dertil kommer den
fortætning, som kan realiseres ved genanvendelse af overflødiggjorte bygninger - altså
i nærheden af 1.700 boliger over hele planperioden.

Med rækkefølgeplanen har kommunen mulighed for at styre udbygningen af de nye
boligområder, så den finder sted i et tempo, der kan understøttes af den kommunale
service i form af pasningstilbud og skoletilbud og lignende eller i en takt, som følger de
offentlige investeringer i infrastruktur og kommunal service. Kommunen kan afvise at
udarbejde en lokalplan, hvis den er i strid med rækkefølgeplanen.

Som et princip i rækkefølgeplanlægningen bliver større byudviklingsområder delt op i
etaper, så udviklingen bliver spredt over flere år. Når første etape af et
byudviklingsområde skal lokalplanlægges, skal der udarbejdes en helhedsplan for hele
området. Inden for hver byudviklingsområde skal hver etape færdiggøres, før der
tages hul på næste etape.

For at sikre et varieret udbud af boliger, skal rækkefølgeplanen skabe rum for, at flere
byudviklingsområder kan udvikles i samme by på samme tid - så længe det sker i en
takt, som ikke udfordrer kapaciteten i den kommunale service eller investeringer i
infrastruktur i den pågældende by unødigt.

Bebyggelse i kystnærhedszonen
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I følge planlovens § 5b gælder der særlige regler i kystnærhedszonen. I byerne i kyst -
nærhedszonen kan der kun inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i
landzone, hvis der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse for en kystnær
lokalisering. Inden for kystnærhedszonen skaber kommuneplanen rammer for nye
boliger i Gershøj, Gevninge, Ejby, Kirke Hyllinge og Kirke Sonnerup. Den planmæssige
begrundelse for dette arealudlæg i disse områder er:

Gershøj 
- ved Gærdet 
Udbygning af Gershøj er nødvendig for at understøtte livet i byen, på havnen og kroen.
Gershøj består hovedsageligt af ældre landsbyhuse, parcelhuse og sommerhuse, men
der er et behov for mindre huse, så den ældre del af befolkningen kan blive boende.
Gershøj by ligger mellem kysten og området ved Gærdet, som derfor ikke vil kunne
ses fra kysten.

Gevninge 
- Dalagergård og Gevningegård  
Udbygning af Gevninge er nødvendig for at understøtte områdets offentlige og private
service i byen, herunder børnehaver, skole og detailhandel. Udbygning af Gevninge
kan kun ske mod vest, da udbygning mod øst afgrænses af ådalen langs Gevninge Å,
mod syd af transport  korridoren langs motorvejen og mod nord af betydelige
naturinteresser. Gevninge har højfrekvent betjening med kollektiv trafik blandt andet
mod Roskilde og Frederikssund.

Ejby 
- Lindegården Øst og Strædet 15 
Udbygning af Ejby er nødvendig for at understøtte områdets offentlige og private
service i byen. Desuden er der et behov for mindre boliger i byen, som hovedsageligt
består af parcelhusbebyggelse. Området ved Lindegården giver en naturlig afrunding
af byen og er desuden placeret uden at påvirke kysten og indsigten fra vandet.
Området ved Strædet 15 ligger bag Ejby landsby, og vil ikke kunne ses fra kysten. Ejby
har gode busforbindelser til Kirke Hyllinge, Holbæk og Kirke Hvalsø.

Kirke Hyllinge 
- ved Vintappervej 45 og Stationsvej 14 
Udbygning af Kirke Hyllinge er nødvendig for at understøtte områdets offentlige og
private service i byen, herunder børnehaver, skole og detailhandel. Områderne ligger i
kystnærhedszonen, men langt væk fra kysten, så påvirkningen af kystlandskabet vil
skulle afdækkes.
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Kirke Sonnerup 
- Snebærvej Øst 
Udbygning af Kirke Sonnerup er nødvendig for at understøtte områdets offentlige og
private service i byen og samspillet med de nærliggende landsbyer. Udbygning øst og
syd for den nyere parcelhusudstykninger er begrænset enten af trafikkorridoren eller af
gener fra motorvejen. For ikke at sløre den gamle landsbys kerne og de
kulturhistoriske spor er udbygning øst for byen uønsket. Det udlagte område er derfor
den sidste udbygningsmulighed for byen. Området er lokaliseret med god betjening
med kollektiv trafik mod både Kirke Hyllinge og Kirke Hvalsø.
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1.2 Kulturhistorie
Den fantastiske kulturhistorie i vores byer, bygninger, landskaber og fortidsminder
skal vi bevare og bruge. Sammen med ildsjæle, iværksættere og virksomheder vil vi
udvikle vores steder, små bysamfund og landskaber med deres særegne muligheder.
Vi vil styrke engagementet for lokal byggeskik, god istandsættelse, bevaring af
landsby- og kulturmiljøer og lokale materialer.

Kirker

Særligt bevaringsværdige landsbyer

Øvrige landsbyer

Værdifuldt kulturmiljø
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I de kulturhistoriske interesseområder må tilstanden eller arealanvendelsen ikke
ændres, hvis det forringer de kulturhistoriske værdier eller deres sammenhæng med
det omgivende landskab. Ændringer kan dog ske:

som led i forbedring af områdernes kul turhistoriske værdier,
i medfør af en fredning eller lokalplan,
hvis det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og kan
ske uden at tilsidesætte de kulturhistoriske værdier.

I det øvrige landområde uden for de kul turhistoriske interesseområder skal de enkelte
kulturspor og kultursporenes sammenhæng med det omgivende landskab og
kulturmiljøer i videst muligt omfang også bevares og dyrkes.

I de kulturhistoriske interesseområder skal der tilstræbes størst mulig adgang for
borgerne med mulighed for at opleve og forstå de kulturhistoriske værdier. Lejre
Kommune har mange bevaringsværdige landskaber, bygninger, byer og kulturmiljøer
med arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, der understøtter bosætnings -
kvaliteterne og det gode liv på landet. For at fastholde og forstærke disse kvaliteter
skal der sættes fokus på dem og skabes øget engagement lokalt og på tværs i
kommunen omkring bevaring og brug af de kulturhistoriske værdier. Det gælder alt fra
god istandsættelse, skabelsen af levende landsby- og kulturmiljøer samt dyrkelse og
brug af lokale byggeskikke og de lokale materialer, der knytter sig til bysamfundene;
træ fra nærliggende skove, lokale materialer fra råstofudvinding mv.

I Lejre Kommune rummer stort set alle bysamfund værdifuld landsbykarakter, der skal
bevares og dyrkes. Det gælder i alle landsbyerne, men også i de større bysamfund
som fx Hvalsø, Kirke Hyllinge og Ost ed, som er groet ud fra en oprindelig lands -

Kulturhistorisk bevaringsværdi

Kirkeomgivelser

Kommunegrænse

1.2.1 Kulturhistoriske interesseområder

1.2.2 Adgang, formidling og styrket engagement

1.2.3 Bevaringsværdige landsbymiljøer
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bykerne. Her spiller resterne af oprindelige landsbymiljøer også en væsentlig rolle i
byernes identitet, arkitektur og kulturhistorie, der skal værnes om og dyrkes aktivt i
byernes udvikling.

I de særligt bevaringsværdige landsbyer skal de karakteristiske, oprindelige træk i
landsbykernen tilstræbes bevaret, og landsbyens afgrænsning ud mod det åbne land
skal tilstræbes fastholdt. Eventuelt nybyggeri skal som hovedregel ske på baggrund
af en lokalplan. Lokalplanlægning skal have til formål at bevare landsbyens kvaliteter i
udviklingen og tage hensyn til kulturhistoriske og landskabelige værdier samt
sammenhængen med kulturhistoriske træk i den omgivende dyrkningsflade.
Landsbyer skal bevare landzonestatus.

De lokale stedbundne naturskabte, byggede og kulturhistoriske værdier skal bruges
aktivt i udviklingen af landsbyer og bysamfund. Mange er begunstiget af værdifuld
landsbykarakter omgivet af smukke og fredede kulturhistoriske landskaber - ikke
mindst dem i Nationalparken Skjold ungernes Land. Men da de stedbundne kvaliteter
varierer fra by til by, må der arbejdes lokalt med at identificere og forstærke dem med
de største lokale potentialer, der kan gøre hver by til noget særligt.

I de kulturhistoriske interesseområder må der som hovedregel ikke:

planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg ud over det, der er nødvendigt
for jordbrugsdriften.
inddrages arealer til byudvikling, råsto�ndvinding og placering af ren jord.

I de kulturhistoriske interesseområder skal landbrugsbyggeri placeres og udformes,
så der tages hensyn til oplevelse, bevaring og beskyttelse af områdets
kulturhistoriske værdier.

1.2.4 Særligt bevaringsværdige landsbyer

1.2.5 Byudvikling med afsæt i stedbundne ressourcer

1.2.6 Byggeri og anlæg

1.2.7 Landbrugsbyggeri

1.2.8 Kirkeomgivelser
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Inden for de afgrænsede kirkeomgivelser gælder, at byggeri, anlæg og skovplantning
kun må gennemføres, hvis det ikke forringer oplevelsen af samspillet mellem kirke og
landskab eller landsbymiljø.

I de kulturhistoriske interesseområder, der samtidigt er udlagt som graveområder til
råstofindvinding, kan der gives tilladelse til at indvinde råstoffer på særlige vilkår, som
sikrer, at der tages afgørende hensyn til konkrete kulturhistoriske værdier i området.

Administration af retningslinjerne
Herunder kan du læse mere om, hvordan retningslinjerne administreres. Fold ud-fanernes
indhold har oplysende og forklarende karakter og er ikke direkte bindende. Det er
baggrundsviden og skal give myndigheder og borgere forståelse for kommuneplanens
retningslinjer.

De kulturhistoriske interesseområder om  fatter udpegede kulturhistorisk værdifulde
områder, udpegede kulturmiljøer, særligt bevaringsværdige landsbyer, øvrige
landsbyer, kirkeomgivelser og kulturarvsarealer.

Her er synlige spor fra oldtid til nyere tid, fx gravhøje, agersystemer, hulveje,
voldsteder, mølledamme, overdrev, diger, herregårde, landsbyer,
husmandsbebyggelser og fiskerlejer. Og her er områder uden synlige spor, men stor
sandsynlighed for at finde spor i jorden.

De fleste kulturhistoriske interesse områder er sårbare over for fx større byggeri og
anlæg, omlægning af gamle vejstrækninger, skovrejsning, vandindvinding,
terrænregulering, fjernelse af karakteristisk beplantning, levende hegn, sten- og
jorddiger samt nedrivning og ændring af bygningsanlægsplacering og udseende.
Særligt oldtidens kulturhistoriske værdier er sårbare over for tilgroning, tilplantning,
byudvikling og indgreb som dræning, dybdepløjning (reolpløjning) og grusgravning.

De enkelte kulturspor og deres sammen  hæng med landskabet og kulturmiljøer må
som hovedregel ikke forringes. Karakteristiske kulturhistoriske træk som fx
bevaringsværdigt byggeri, byggemønster, byggetradition, ejendoms- og markstruktur,
beplantning og gravhøje bør analyseres, når planlagte bygninger og anlæg skal
vurderes. De må ikke dominere og bryde helheden af landskab, natur og kulturhistorie.

1.2.9 Råstofindvinding

Kulturhistoriske interesseområder
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Nyt landbrugsbyggeri skal tage hensyn til de landskabelige og kulturhistoriske værdier,
herunder geologiske og rekreative interesser, kulturmiljøer og kirkeomgivelser. Byggeri
og anlæg med industriel karakter, til større husdyrhold eller uden tilknytning til
ejendommens bebyggelse, skal vurderes ud fra deres påvirkning af landskabsbilledet.
Kommunen kan stille vilkår om placering, størrelse, udformning, materiale og
farvevalg, terrænregulering og belysningsforhold samt til beplantning, der kan afbøde
virkningen på landskabet.

Mange kulturhistoriske spor og selve fortidsminderne er beskyttet af
naturbeskyttelsesloven og museumsloven. Museet skal inddrages, når der udarbejdes
kommune-  og lokalplaner, der berører beskyttede værdier.

I områder med kulturhistorisk bevaringsværdig fremtræder naturgrundlaget særligt
tydeligt. Her er fundet en del bo  pladser, grave, genstande, ager og vejsystemer, og
der forventes flere fund.

Det kan også være områder, hvor den historiske udvikling er særlig tydelig, fordi spor
ligger koncentreret fra samme periode, eller fordi lag på lag viser en tidsudvikling.
Disse områder er særligt egnede til forskning og formidling af fortidens liv og
mennesker.

Værdifulde kulturmiljøer er geografisk afgrænsede områder, der viser væsentlige træk
af samfundets udvikling. Det kan fx være et område med herregårdsmarker,
stengærder, enge, overdrev, skove og landsbyer. Eller et område, hvor landsbyens
jordtilliggender er en helhed med by, hegn, diger, udflyttede gårde, marker, skov og
mose. Eller en stationsby med station, kro og en jernbanegade med huse med
forretning i stuen og bolig på første. I værdifulde kulturmiljøer har helheder og
sammen  hænge ofte beskyttelsesinteresse frem for enkeltelementer.

Kulturmiljøerne er udpeget af Roskilde Amt og fremgår af Regionplan 2005, og
beskrivelserne af de værdifulde kulturmiljøer udgør en væsentlig ressource for arbejdet
med at bevare og udvikle byer og landskaber i Lejre Kommune. Derfor skal de bruges

Områder med kulturhistorisk bevaringsværdi

Værdifulde kulturmiljøer
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aktivt, uden at de dog fjerner interessen fra arbejdet med en arkitektoniske- og
kulturhistoriske kvaliteter i andre ikke-udpegede områder.

En landsby forstås her som en bebyggelse med mere end to gårde, med selvstændigt
ejerlav og med et udskiftningstidspunkt.

Landsbyernes afgrænsning ud mod det åbne land skal søges fastholdt. Som
hovedregel må der ikke udlægges ny byzone, og landsbyer skal bevare
landzonestatus.

Særligt bevaringsværdige landsbyer er særligt velbevarede eller viser en særlig tydelig
sammenhæng med omgivelserne, fx fiskerlejer og husmandsrækker.

I alle landsbyer i kulturhistoriske interesse  områder skal byggeri og anlæg, som ikke er
nødvendigt for jordbrugsdriften, begrænses, og stedets kulturhistoriske værdier skal
respekteres. I de særligt bevaringsværdige landsbyer skal bykernen og dens vejforløb
bevares, og byggeri uden på den oprinde lige struktur skal undgås. Mellem landsby og
det åbne land skal beplantning være af egnstypiske træer og buske.

En landsbys struktur og karakter kan forsvinde, hvis fx vedligehold, nedrivning, om- og
tilbygning, nyopførelser og huludfyldning, ikke udføres i en stil, i materialer og i farver,
der stemmer med lokal byggeskik og tradition. Fx kan udstykningen af en gård fra
dens jorder ødelægge sammenhængen mellem en landsby og det omgiv ende
landskab, så udskiftningsmønstrene forsvinder.

Jernalderens landsbyers navne ender på -inge, -lev og -løse. Vikingetidens landsbyer
ender på-by, -toft, -ager, -torp og -bølle.

Tidlige middelalderbyer ender på -rup og -strup som er anlagt på eksisterende marker.
Senere middelalderbyer ender på -rød, -holt og -tved som er anlagt på skovryddede
områder.

Byernes placering er bestemt af naturgrundlaget, fx terræn, jordbund, kilder, vandløb
og skov. Det er stadig tyde ligt i landskabet. Middelalderbyernes struktur er også stadig
tydelige mange steder trods store forandringer de seneste 200 år. Derfor er
landsbyerne meget vigtige kulturhistoriske spor og miljøer, og mange er udpeget med
bevaringsinteresser.

Særligt bevaringsværdige landsbyer
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Kirkeomgivelser 
Landsbykirker og fritliggende kirker ses vidt omkring. De er holdepunkter, når man
rejser gennem landet, og de er holdepunk ter i historien. Mange landkirker har en
næsten tusind år gammel kerne, og langt de fleste kirkers historie kan føres tilbage til
middelalderen. Kirkerne er blevet om- og tilbygget efter nye tiders behov, og også
kirkegårdene er omdannet. Kirkeområderne er derfor levende monumenter og
beskyttet af naturbeskyttelsesloven og den kirkelige lovgivning.

Desuden er alle arealer nær kirker og kirkegårde omfattet af kirkeomgivelses -
fredninger, som kan have varierende størrelse fra sted til sted. Roskilde Amt
registrerede i 2001 kirkernes omgivelser og udpegede beskyttelsesområder, hvor der
skal tages særlige hensyn til kirkerne og indsigten til dem. Kirkeomgivelser er den del
af det omgivende landskab, hvor kirken er et markant element og væsentlig for
landskabsbilledet. Arealerne har normalt landzonestatus, og de fleste er opdyrkede.

I kirkeomgivelser kan være fritliggende gårde og småklynger af huse, og planlæg ges
der større samlede bebyggelser, bør der i størst muligt omfang tages hensyn til
kirkerne og indsigten til dem.

Kulturarvsarealer 
Et kulturarvsareal er et kulturhistorisk interesseområde med skjulte fortidsminder.
Arealerne kan være af national og regional betydning. De er ikke fredede i sig selv,
men kan indeholde fredede fortidsminder.

Kulturarvsarealerne advarer bygherrer om, at der kan være væsentlige fortidsminder i
et område og dermed omkostninger til arkæologiske undersøgelser.

Kulturarvsarealer landet over blev udpeget 2004-2005 i samarbejde med 47 museer
med arkæologiske ansvarsområder. Der kan fortsat udpeges nye arealer, og
eksisterende kulturarvsarealer kan mindskes, hvis der kommer ny viden.

Et kulturarvsareal kan omfatte spor af menneskers aktivitet, fx huse, byer, grave,
gravpladser, ofre, offermoser, depoter, kulthuse, kirker, palisader, forsvarsanlæg,
værksteder, produktionsanlæg, veje og broer. Der behøver ikke at være synlige
monumenter eller spor af fortidsminder på jordoverfladen. Under jorden kan der være
spor som fx knogler, metaller, sten, mørk  farvet eller brændt jord, højt fosfatindhold,
træ, trækul og planterester.

Sammensætning og bevaring af anlægs  spor og fundmateriale afgør, om det er et
væsentligt fortidsminde. Størrelsen varierer fra gravpladser på 1/2 ha til store bo -
pladser på 100 ha og endnu større gravhøj  komplekser.
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Kulturarvsarealerne kan ikke ses på kortet, men er tilgængelige på databasen Fund &
Fortidsminder, administreret af Slots- og Kulturstyrelsen.

Fredede og bevaringsværdige bygninger 
Fredede bygninger har national værdi og hører under kulturministeren, som kan tillade
nedrivning eller ændring af fredede bygninger. Bevaringsværdige bygninger har lokal
eller regional værdi og udpeges af kommunen.

En bygning er bevaringsværdig i lovens forstand, når den er optaget i kommuneplanen
eller er omfattet af nedrivningsforbud eller andre bevarende foranstaltninger i en
lokalplan eller byplanvedtægt.

Dog findes dog mange bevaringsværdige bygninger i Lejre Kommune, der endnu ikke
er omfattet af planlægning, men som fx indgår i SAVE-registreringer med
bevaringsværdi 1-4, Kulturarvsstyrelsens database over fredede og bevaringsværdi ge
bygninger (FBB) mv. Disse ikke juridisk bindende registreringer af bevaringsværdige
bygninger bør i videst muligt omfang også medtænkes i arbejdet med bevaring,
udvikling og planlægning af byer og bygninger i Lejre Kommune.

Oldtid 12.000 f.v.t. -1050 
I oldtiden var naturen eksistensgrundlaget, og sporene viser, hvordan kyster, vandløb
og søer har hjulpet bosætningen. Rester af oldtidsagre og -veje er bevaret i flere skove
og viser landbrugsdrift og færdsel. Stenalderens spor er bopladser, dysser og
jættestuer. De er især knyttet til kysterne, hvor der var lettest til føde. Bronzealderen
efterlod de mange markante gravhøje. Ofte ligger de i lange rækker, måske langs
datidens færdselsårer. Jernalderen og vikingetiden efterlod skibssætninger, bautasten
og flade gravhøje samt bopladser og handelspladser ved vandløbssystemerne og
kysterne.

Middelalder 1050-1536 
Middelalderens byggeri og erhverv er i højere grad præget af politik og økonomi. Det
landsby- og købstadsmønster, der kendes i dag, er grundlagt i middelalderen. Ingen
bygninger er bevaret fra den tid, men mange landsbyer har en struktur med
middelaldertræk, hvor gårdene og kirken ligger samlet med marker, enge og
mosearealer udenom. Kirkerne er middelalder  ens mest markante kulturspor, og der
også voldsteder og ruiner fra magtkampe mellem kirke og adel, og der er bebyggelser,
handelspladser og vandmøller, dæmninger og agersystemer.

Kulturspor fra oldtid til nyere tid
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Renæssancen 1536-1660 
Med reformationen i 1536 overgik kirkens jord og indtægter til kro nen. Store
jordområder udlånes til adelen som tak for tro tjeneste og for at skaffe penge i
statskassen. Det giver adelen sin storhedstid i fx Midtsjællands skovområde og det
sydlige Hornsherred. Renæs sancens spor er især herregårde, slotte og alleer.
Arkitekturen og haveanlæggene har enkle grundplaner, plane flader, lige linjer, søjler,
pilastre og kupler.

Barokken 1660-1750 
Under enevælden blev arkitekturen brugt til at iscenesætte kongens magt med
overdådig udsmykning, bevægelse, akser, buede linjer, enorme bygninger, søjler over
flere etager, kontraster, illusioner og dramatisk brug af lys. Et velbevaret eksempel er
Ledreborg Slot, opført 1740-1745.

Landboreformer og industrialisering 1750-1945 
Landboreformerne og fredskovsforord ningen ændrede kraftigt det åbne land omkring
1800. Skovene blev afgrænset fra marker med stendiger og grøfter.

Dyrkningsfællesskab af markerne blev ophævet, hver gård fik egen jord, og nogle
gårde måtte flyttes ud fra landsbykernen. De jordløse landarbejdere fik de dårligste
jorder til deres husmandssteder. Det kan ses i dag gennem diger, levende hegn og
markskel, der viser stjerne- og blokud skiftede marker omkring landsbyerne og
kamudskiftede marker ved husmandssted erne. Landsbyerne rummer velbevarede
gårde med fire længer i bindingsværk med murede tavler og stråtag.

Statshusmandsloven fra 1899 støttede ejendomme der udstykkede jord til
landarbejdere. Disse husmandssteder blev ofte opført i Bedre Byggeskik-stilen fra
1915 og lå i kolonier langs veje.

Den tidlige industrialisering efterlod møl lebygninger, mølledamme, teglværker og
andre anlæg.

Andelsbevægelsen 1880-1940 efterlod fx forsamlingshuse, skoler, fabrikker, alder -
domshjem, mejerier og købmandsbutikker.

Kortlægning af kulturmiljøer
Lejre Kommune fik i 2019 med hjælp fra Århus Arkitektskole og Realdania gennemført en
kortlægning af kommunens mange levende og bevaringsværdige kulturmiljøer. Hele 46
kulturmiljøer er blevet beskrevet og kortlagt ud fra SAK-metoden, der både rummer
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beskrivelse af kulturhistoriske og arkitektoniske værdier samt kulturmiljøets betydning for
turisme, bosætning, kultur og erhverv. Ikke overraskende rummer Lejre Kommune mange
bevaringsværdige landsbymiljøer, hvor særligt Kattinge, Holtensminde, Ledreborg Slot,
Lejre Vandværk og Gevninge er fremhævet som helt særlige. Kortlægningen danner ikke
baggrund for udpegningerne i denne kommuneplan, men kan fungere som supplerende
viden i forbindelse med administrationen af temaet. Det er planen, at kortlægningen skal
inddrages i en eventuel revidering af udpegningerne frem mod næste kommuneplan i 2025.

Levende og bevaringsværdige kulturmiljøer
Lejre Kommune rummer mange bevaringsværdige kultur- og landsbymiljøer, hvor særligt Kattinge,

Holtensminde, Ledreborg Slot, Lejre Vandværk og Gevninge er fremhævet som helt særlige. 

 
Ledreborg Slot 
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Holtensminde 
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Lejre Vandværk 
 

 
Gevninge 
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Kattinge
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1.3 Detailhandel
Vi skal have mange og forskellige butikker, der skaber liv og som er gode at handle i.
Fodgængere og cyklister skal let kunne komme til, så de daglige indkøb i højere grad
kan klares uden bil. Vores lokale producenter af fødevarer skal have gode
afsætningskanaler, både gennem byernes dagligvarebutikker og gennem fx
gårdbutikker, som fremmer nærhed, fællesskab og bæredygtighed. 

Detailhandel

Kommunegrænse

1.3.1 Afgrænsning af bymidterne
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I de syv byer Hvalsø, Lejre, Kirke Hyl linge, Ejby, Kirke Såby, Gevninge og Osted kan
detailhandelsbutikker placeres inden for de afgrænsninger af bymidterne og
lokalcentrene, der er vist på kort og kort udsnit.

Det maksimale bruttoetageareal til detail handel i de tre centerbyers bymidter fast -
sættes til:

 Dagligvarer Udvalgsvarer

Kirke Hvalsø 7.000 m2  5.000 m2

Kr. Hyllinge 5.000 m2 1.000 m2

Lejre 3.000 m2 1.000 m2

Det maksimale bruttoetageareal til detailhandel i de fire lokalcentres bymidter
fastsættes til:

 Dagligvarer Udvalgsvarer

Ejby 1.500 m2 500 m2

Kirke Såby 1.500 m2 500 m2

Gevninge 2.300 m2 500 m2

Osted 2.300 m2 700 m2

Der kan etableres maksimalt 3.000 m2 bu tiksareal til pladskrævende varegrupper i
hvert af de erhvervsområder, der er vist på kortet. I Osted kan der maksimalt

etableres 7.000 m2. Den enkelte butik til pladskrævende varegrupper i de områder,

der er vist på kortet, må ikke overstige 3.000 m2 bruttoetage  areal.

1.3.2 Samlet ramme for detailhandel

1.3.3 Pladskrævende varegrupper

1.3.4 Areal til de enkelte butikstyper
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Bruttoetagearealet for de enkelte daglig  varebutikker i Hvalsø må ikke over  stige

4.000 m2 og for udvalgsvarer 2.000 m2. Bruttoetagearealet for de enkelte daglig -

varebutikker i Kirke Hyllinge og Lejre må ikke overstige 2.000 m2 og for udvalgsvarer

1.500 m2.

Bruttoetagearealet for de enkelte daglig  varebutikker i Ejby, Kirke Såby, Osted og

Gevninge må ikke overstige 1.200 m2, og for udvalgsvarer 500 m2.

Butikker til områdets lokale forsyning kan opføres eller indrettes i tilknytning til
boligområder, blandede bolig- og erhvervsom råder, landsbyer eller
sommerhusområder. Butikker til områdets lokale forsyning kan kun etableres, hvis de
ikke er til væsentlig gene for de omkringliggende boliger.

Butikker til områdets lokale forsyning kan etableres som dagligvarebutikker med et

butiksareal på op til 1.200 m2 og udvalgs varebutikker med et butiksareal på op til 200

m2. Afstand til nærmeste centerom råde eller dagligvarebutik skal være mindst 500 m.

I tilknytning til tankstationer, togstationer, haller, fritliggende turistattraktioner og
lignende, der ligger uden for centerstruk turen, kan der etableres butikker til brug for
de kunder, der i øvrigt benytter anlæg get på grund af dets primære funktion.

I tilknytning til en virksomhedsproduktion kan der etableres mindre butikker til salg af
egne produkter. Der skal være tale om butikker, der er af underordnet betydning for
den generelle detailhandelsstruktur, områdets øvrige karakter, trafikforsyning mv.

Administration af retningslinjer
Herunder kan du læse mere om, hvordan retningslinjerne administreres. Fold ud-fanernes
indhold har oplysende og forklarende karakter og er ikke direkte bindende. Det er
baggrundsviden og skal give myndigheder og borgere forståelse for kommuneplanens
retningslinjer.

1.3.5 Butikker til områdets lokale forsyning

1.3.6 Butikker i tilknytning til servicefunktioner

1.3.7 Mindre butikker til salg af egne produkter
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Detailhandelen i Lejre Kommune skal så vidt muligt kunne tilbyde et stærkt lokalt alternativ
til især udbuddene i Roskilde og Hovedstadsområdet i øvrigt.

For at styrke detailhandelen bedst muligt er det vigtigt, at alle aktører - Lejre Kommune,
detailhandlere, interesseorganisationer, kulturinstitutioner, Lejre Erhvervsforum,
handelsstandsforeninger, ejendomsejere, turisterhverv o.lign. - samarbejder aktivt og tager
fælles ansvar for at finde løsninger og nye muligheder for liv i bymidterne.

Der er knap 40 dagligvarebutikker, omkring 25 udvalgsvarebutikker og 6 butikker, der
forhandler særligt pladskrævende varer i Lejre Kommune. Det samlede bruttoareal for

butikkerne er ca. 33.000 m2. I 2016 var den samlede omsætning knap 675 mio. kr.
inkl. moms. 
 
De tre største bymidter Hvalsø, Kirke Hyllinge og Lejre har relativ få butikker og
kommunen har derfor ikke et større slagkraftigt centrum for detailhandel. Dog er der i
Hvalsø - med opførelsen af Søtorvet - over de seneste år udvidet bruttoarealet og
antallet af butikker. 

Forbrugerne i Lejre Kommune havde i 2016 et samlet forbrug af detailhandelsvarer på
godt 1,5 mia. kr. inkl. moms fordelt ligeligt mellem dagligvarer og udvalgsvarer.

Handelsbalancen for dagligvarer var 79 % i 2016 og for udvalgsvarer 10 %. Det bety -
der, at væsentlig flere forbrugere i Lejre Kommune køber ind uden for kommunen,
herunder på nettet, end forbrugere uden for kommunen køber ind her. Niveau for
handelsbalancen er lavt, især for udvalgs  varer.

Det forventes, at konkurrencen om kun derne skærpes yderligere i de kommende år.
Roskilde har i mange år fokuseret på bymidten, fx med Ro's Torv og andre pro jekter i
bymidten. Langs Københavnsvej og uden for bymidten ligger mange stor  butikker.
Holbæk kan med den nye planlov udvide Holbæk Megacenter og dermed skærpe
konkurrencen for butikkerne især i Hvalsø. Den voksende e-handel vil presse den
fysiske detailhandel yderligere.

Status på detailhandelen

Lav handelsbalance og skærpet konkurrence
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Det vil kræve en aktiv indsats at bevare butikker med en bred forsyning af varer til os,
der bor her. Men med lokalt engagement og involvering i byernes liv er der mulighed er,
fx ved at skabe oplevelser med lokalt islæt knyttet til indkøbene.

Hvalsø 
Hvalsø bymidte har knap 10 butikker, som primært ligger i Hovedgaden.

Søtorvet, der er kommet til over de seneste år, giver mulighed et lokalt udbud af varer
og oplevelser i et attraktivt udendørs bymiljø med cafeer og udendørs bespisning.

Yderligere en større dagligvare butik med et bruttoetageareal op til 1200 m2 vil styrke
kundetrafikken og dagligvarehandlen i bymidten. Foruden butikker ligger der i
bymidten er der omkring 15 andre kundeorienterede servicefunktioner som fx et
pizzeria, frisører, læger, fysiotera peuter og ejendomsmæglere.

Bymidten kan realistisk suppleres med enkelte kædebutikker, tøjbutikker og spis -
esteder, gerne baseret på lokale råvarer.

Det er vigtigt at tomme lejemål aktiveres. Ejendomsejerne må i højere grad trækkes
ind i arbejdet med at udvikle bymidten.

Kirke Hyllinge 
Kirke Hyllinges bymidte har omkring 5 butikker og 12 andre kundefunktioner som
spisested, behandlere og bibliotek.

Siden Kommuneplan 2017 er der i bymidten ud mod Elverdamsvej opført en Rema
1000. Generelt set er der relativt få og spredte butikker og bylivsfunktioner, og derfor
er målrettet udvikling af detailhan delen vanskelig. Forankring af frivillige ak tiviteter i
Kirke Hyllinge bymidte kan måske øge kundetrafikken.

Lejre 
Lejres bymidte har 3 dagligvarebutikker. Hertil kommer blandt andet 1 restaurant og 2
ejendomsmæglere . Det er en lille og spredt bymidte i en lille by, og det begræns er de
umiddelbare udviklingsmuligheder. Trafikskabende aktiviteter samles helst centralt, fx
kommercielle og offentlige funktioner som fx bibliotek, læger, be handlere og liberale
erhverv.

De 3 største bymidter
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Hvalsø, Kirke Hyllinge og Lejre bymidter samt Osted bør som kommunens væsent -
ligste detailhandelskoncentrationer have et attraktivt handelsliv.

De øvrige byer skal være væsentlige lokale indkøbssteder for dagligvarer. Her skal
sikres plads til tidssvarende rammer for dagligvarehandelen.

Med den seneste liberalisering af planloven øges den tilladte butiksstørrelse i bymidter

og bydelscentre fra 3.500 m2 til 5.000 m2 og i lokalcentre fra 1.000 m2 til 1.200 m2. I
alle Lejre Kommunes lokalbyer (lokalcen trene) udlægges derfor arealer, så den største

dagligvarebutik kan få et bruttoare al på 1.200 m2. 
 
Det er vigtigt, at der er tilstrækkeligt kun deunderlag i næroplandet til nye daglig -
varebutikker . Hvis kundeunderlaget derimod er baseret på fx en meget trafikeret
beliggenhed, vil butikken mere entydigt konkurrere med fx Hvalsøs, Kirke Hyllinges og
Lejres større dagligvarebutikker med stor betydning for bevarelse af de relativt små
bymidter.

Nye butikstyper, mere rationel håndtering af varer og nylokaliseringer indebærer, at
mange butikker behøver stadig mere areal både inden for dagligvarer og udvalgsvarer.

Frem til 2029 forventes det, at dagligvare forbruget i Lejre Kommune stiger 24 % i faste
priser, mens udvalgsvareforbruget forventes at stige 40 %. Det skyldes , at
befolkningstallet forventes at stige omkring 20 % frem til 2029, og forbruget pr. person
forventes at stige 1,25 % hvert år (som de seneste 35 år). Det forventes, at ca. 6 % af
dagligvareforbruget og ca. 30 % af udvalgs vareforbruget i 2029 dækkes af e-handel.

Med kommunens detailhandelsstruktur, handelsbalance og markedspotentiale

vurderes det, at der frem til 2029 behøves yderligere 3.000 m2 til dagligvarer, mens det

tekniske behov for arealer til udvalgs varer er højst 4.000 m2. Heri er ikke indregnet
detailhandelens behov for dynamiske rammer til løbende tilpasning i en kommune med
mange små udbudspunkter og spredt dagligvarehan del. 

Kommuneplanen giver mulighed for at udvide daglig varehandlen i Hvalsø bymidte på

optil 7000 m2. Her kan også udlægges arealer i større omfang til salg af udvalgsvarer.
Dermed kan Søtorvet følges op med butikker i fx Hoved gaden.

Arealudlæg til detailhandel
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Lejre Kommune har mange producenter af fødevarer, især økologiske produkter. Vi vil
hjælpe dem med lokale afsætningskanaler og dermed fremme nærhed, fællesskab og
bæredygtighed. 
 
Det kan både være i detailhandel i byer, lokalcentre og i enkeltstående butikker, der
vurderes at være nødvendige for et områdes daglige forsyning . Der kan også
etableres butikker fx i tilknytning til servi cetilbud på havne og ved turistattraktioner.
Virksomheder med egen produktion kan også etablere salg, så længe handlen er
underordnet for den generelle detailhan delsstruktur og ikke er til væsentlig gene for
omgivelserne.

I Lejre Kommune er der omkring 8 egentlige gårdbutikker, som generelt fokuserer på
økologi og bæredygtighed. Dertil kommer boder og andre muligheder flere steder i
kommunen for at købe lokalt producerede fødevarer, afhæn gigt af sæsonen.
Derudover sælger de lokale DagliBrugsen og SuperBrugsen i Hvalsø også
lokaltproducerede varer. 

Desuden er en række af lokale, økologiske fødevareproducenter blevet samarbejds -
partnere og leverandører til nogle af lan dets bedste restauranter.

Afsætningskanaler for lokale produkter
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2. Erhverv
 
Endnu mere plads til initiativ

Vi er stedet for iværksættere. De overlever længere her og skaber flere arbejdspladser end
de fleste andre steder i landet. Iværksætterne giver liv, handel, samvær og trivsel.

Vi skaber mødesteder, samarbejder og stærke relationer mellem iværksættere,
eksisterende virksomheder og ildsjæle, både i og uden for kommunen. Vi vil særligt gerne
initiativer, der bevarer og bygger på det enkelte steds unikke værdier.

At være landkommune tæt på storbyen giver særlige muligheder for at producere fødevarer
af højeste kvalitet. Vi har producenter, der markerer sig internationalt, og vi ønsker flere, der
bidrager til det stærke innovative miljø for godt madhåndværk og økologi. På vores sted
skal land og by samarbejde om nye produkter og bæredygtige løsninger af international
klasse og til gavn for lokalsamfundet.
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2.1 Erhverv og iværksætteri
Lejre Kommune skal være et fremragende sted at skabe og udvikle virksomheder i
alle brancher. Vi skal være et globalt demonstrationssted for innovationer for
fremtidens velfærd. Vi vil have virksomheder, der skaber liv, jobs, services,
mødesteder, trivsel, udvikling og identitet i lokalområdet, fx ved at satse på
bæredygtighed, kvalitet, økologi, kulturhistorie, håndværk og involvering i
lokalsamfundet.

Iværksætterhus

Fremtidige erhvervsområder

Eksisterende erhvervsområder

Konsekvensområder omkring erhvervsområder
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Uudnyttede erhvervsområder i kommuneplanen kan ved lokalplanlægning overføres
til byzone.

Nye erhvervsområder skal placeres i tilknytning til eksisterende erhvervsområder,
eller hvor infrastrukturen er god.

Arbejdskraftintensivt erhverv skal hovedsageligt placeres, hvor der er god kollektiv
trafikbetjening.

Genanvendelse af eksisterende bygningsmasse og bygningsarv til erhverv og
iværksætteri mv. skal stimuleres i planlægningen og byudviklingen. Det skal ske med
respekt for og synergi med de stedbundne, arkitektoniske og kulturhistoriske
kvaliteter.

Fysisk planlægning og byudvikling skal, så vidt muligt støtte op omkring det erhverv
og iværksætteri, der positivt styrker stedsidentitet, attraktivitet, liv,
oplevelsesmuligheder, jobs, mødesteder og bosætningskvalitet i byerne. Lejre
Kommunes mange iværksættere og mindre virksomheder skal gøres til et aktiv i
byudviklingen.

Samarbejder og symbioser mellem virksomheder skal understøttes gennem
multifunktionelle erhvervsmiljøer med fælles faciliteter, som for eksempel kontorer,
mødelokaler, kantiner, værksteder, motionsrum, udearealer med mere.

Kommunegrænse

2.1.1 Zonestatus

2.1.2 Placering af nye erhvervsområder

2.1.3 Arbejdskraftintensivt erhverv

2.1.4 Erhverv i eksisterende bygningsmasse

2.1.5 Byidentitet og byudvikling med lokalt erhverv og iværksætteri

2.1.6 Multifunktionelle erhvervsområder

2.1.7 Konsekvensområde omkring virksomheder med stor miljøbelastning,
produktionsvirksomheder og lignende
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Afstandskrav mellem boliger og produktionsvirksomheder og områder til særligt
miljøbelastende virksomheder skal sikres med konsekvensområder alt efter
virksomhedens miljøklasse. Erhvervsområder skal inddeles i miljøzoner, så nye
virksomheder med høj miljøklasse ikke kan placeres tæt på boliger. Kommuneplanen
skaber ikke rammer for særligt forurenende virksomhed svarende til miljøklasse 6 og
7.

Der må som hovedregel ikke planlægges for miljøfølsom anvendelse indenfor
konsekvenszonerne, medmindre det på baggrund af en samlet afvejning vurderes, at
virksomhedernes vilkår ikke forringes. Fx ved at der etableres
afværgeforanstaltninger omkring den miljøfølsomme anvendelse. Den konkrete
vurdering sker i forbindelse med lokalplanlægning for miljøfølsom anvendelse i
nærområdet til en virksomhed.

Nye erhvervsområder skal udlægges og dimensioneres i forhold til den forventede
klimaændring. I lavtliggende områder skal der tages højde for vandspejlsstigning og
skybrudshændelser.

I lokalplanlægningen af nye erhvervsområder skal det sikres, at arealanvendelsen i
områderne ikke mindsker dannelsen af grundvand og forringer grundvandets kvalitet.

Ved placering af erhvervsområder i byer tæt på kysten, skal de fremtidige
bebyggelsesforhold - herunder bygningshøjder - vurderes, så:

bebyggelsen passer ind i den kystlandskabelige helhed,
der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til
naturinteresser på de omgivende arealer,
der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, herunder havne
o�entligheden sikres adgang til kysten.

Der skal gøres rede for bebyggelsens visuelle påvirkning af kysten, og der skal gives
en planmæssig begrundelse, hvis en bebyggelse afviger væsentligt i højde eller
volumen fra områdets eksisterende bebyggelse.

2.1.8 Tilpasning til fremtidens klima

2.1.9 Grundvandsinteresser

2.1.10 Erhvervsområder i byer tæt ved kysten
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Virksomheder i miljøklasse 1 - 2 kan lokalisere sig i landsbyerne, for eksempel i
funktionstomme landbrugsbygninger, hvis de ikke med aktiviteter, parkering eller
udendørs oplag er til gene for miljøet, kulturmiljøet, naboerne med mere.
Virksomheder og iværksætteri, der styrker stedsidentiteten, oplevelsesmulighederne
og bosætningskvaliteten i landsbysamfundene skal understøttes.

Administration af retningslinjerne
Herunder kan du læse mere om, hvordan retningslinjerne administreres. Fold ud-fanernes
indhold har oplysende og forklarende karakter og er ikke direkte bindende. Det er
baggrundsviden og skal give myndigheder og borgere forståelse for kommuneplanens
retningslinjer.

Indbyggerne i Lejre Kommune er generelt veluddannede. Kommunens centrale
placering med kort afstand og gode trafikforbindelser til Roskilde, Holbæk, Ringsted og
København gør det let at komme til og fra kommunen, og ca. 70 % af arbejdsstyrken
pendler dagligt til arbejde. Tre erhverv bærer det meste beskæftigelse i Lejre
Kommune: Serviceerhverv, industri/handel og Bygge/anlæg. Turisme og
landbrug/fødevarer er også på vej frem.

3 virksomheder har over 250 ansatte. Godt 100 virksomheder har over 10 ansatte. De
største virksomheder er placeret i Osted hvor erhvervsområdet har en vis regional
betydning. Erhvervsområderne i Gevninge og Hvalsø rummer ligeledes enkelte af de
større virksomheder, mens Kirke Hyllinge og Kirke Såby rummer en del mindre
håndværks- og industrivirksomheder.

Planloven indeholder bestemmelser om, at kommuneplanen skal indeholde
retningslinjer for erhvervsområder til produktionsvirksomheder, transportvirksomheder
og logistikvirksomheder, samt konsekvensområder omkring disse erhvervsområder.
Hensigten med konsekvensområderne er at udlægge en buffer omkring
sammenhængende erhvervsområder alene med produktionserhverv, hvor der i
forbindelse med fremtidig planlægning skal tages særligt hensyn til virksomhedernes
udviklingsmuligheder. Målet er at undgå potentielle miljøkonflikter naboer imellem.

2.1.11 Erhverv i landsbyerne

Lejre Kommunes erhvervsprofil
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I 2017 åbnede det privatdrevne iværksætterhus ”Spor 3”, som siden åbningen har
været særdeles velbesøgt/veludnyttet. Med iværksætterhuset er der skabt et
inspirerende fællesskab for nye iværksættere. Kommunen har flere enmands- og
enkeltmandsvirksomheder end gennemsnittet i Region Sjælland. Kommunen er rig på
iværksættere, og overlevelsesraten for iværksætterne er den højeste i Region
Sjælland.

Lejre Kommune har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Blandt andet gennem
Erhvervsrådet, der er erhvervslivets talerør overfor kommunalpolitikerne og bidrager til
øget samarbejde og dialog mellem kommunen og de lokale virksomheder. Over
særligt det seneste år har Lejre Kommune oplevet et stigende antal henvendelser fra
virksomheder, der gerne vil bosætte sig i Lejre Kommune – både i eksisterende
bygninger og på ny arealer. Nye erhvervsområder er under udvikling i Gevninge og
Osted – dels til udvidelse af eksisterende virksomheder og dels for at udbydes til salg.

For at understøtte behovet udlægger/omlægger kommuneplanen følgende
erhvervsområder, der med lokalplanlægning kan overføres til byzone:

By Område Areal

Gevninge Abbetvedvej - to nye områder i tilknytning til
eksisterende 14,6 ha

Kirke Hyllinge Elverdamsvej - areal flyttet fra Enghavegård på
Vintapperbuen 7 ha

Kirke Sonnerup Englerupvej 11 ha

Kirke Såby Egevej, syd for eksisterende erhvervsområde 7,3 ha

Kirke Såby Akacievej 14,6 ha

Osted Bregnetvedvej, eksisterende erhvervsareal
udvides 10,9 ha

Vester Såby Åkandevej 3,9 ha

Øm Kumlehusvej - i tilknytning til eksisterende
erhvervsområde 6,6 ha

I alt udlagt til
erhverv  75,9 ha
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Lejre Kommune har en række offentlige og private pleje-, omsorgs- og
uddannelsesinstitutioner. Institutionerne ligger godt i naturrige omgivelser og er vigtige
arbejdspladser for kommunen. Vi vil gerne rumme endnu flere institutioner.

Lejre Kommune vil placere nye virksomheder efter miljøklasser for at forebygge
problemer med fx støj, røg, lugt, rystelser og trafik. Vi stiller afstandskrav til
virksomheder alt efter, hvor meget de erfaringsmæssigt påvirker omgivelserne. Det
mindsker risikoen for konflikter med naboer og lokalsamfund.

Der er 7 miljøklasser. Virksomheder i miljøklasse 1 påvirker omgivelserne mindst.
Virksomheders påvirkninger kan variere meget inden for en enkelt virksomhedstype. 
Miljøklassen et interval, og virksomheden kan op- og nedklassificeres ud fra en
konkret vurdering, fx hvis der indføres renere teknologi.

Kommuneplanen skaber ikke rammer for at etablere virksomheder med særlige krav til
beliggenhed, altså særligt forurenende virksomheder i miljøklasse 6 og 7. Efter aftale
henvises virksomheder, der ønsker at placere sig i området, til Roskilde eller Ringsted
kommuner.

Der skal være gode rammer for at drive erhverv i landsbyerne. Det skaber liv, og en
landsby kan være en ideel ramme for mindre virksomheder. Flere steder i Lejre
Kommune har det lokale erhvervs og iværksætteri være med til at udvikle identitet og
stærkere byprofil i bysamfundene, fx i Herslev, hvor Bryghuset er blevet en
betydningsfuld del af byens identitet, eller i Hvalsø, hvor det gamle savværk fortæller
om skovene og det gode håndværk, der stadig lever. Lejre Kommune støtter erhverv
og iværksætteri, der positivt styrker stedsidentiteten, oplevelsesmulighederne og
bosætningskvaliteten i bysamfundene – også for dem der pendler for at komme på
arbejde.

Plejeinstitutioner

Placering af virksomheder efter miljøklasser

Erhverv i landsbyerne – og i tomme bygninger
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Rammen om hele det gode liv 
I stedet for at adskille de fysiske rammer om fx erhvervsliv, privatliv, fritidsliv, friluftsliv,
seniorliv og lignende, arbejder vi for at integrere livet i byerne. Dette gøres blandt
andet ved at understøtte muligheden for flere hjemmearbejdspladser,
kontorfællesskaber med fælleskøkken, fælles værksted, atelier, fælles haver og meget
mere. Forudsætningerne og kompetencerne varierer fra by til by og fra sted til sted.
Det er derfor vigtigt at tage udgangspunkt i det særegne erhvervsmiljø omkring den
enkelte by eller landsby og det er relevant at gentænke de formelle rammer for bolig-
og erhvervsområder i kommuneplanlægningen.

Men udviklingen af erhverv i landsbyerne skal ske i respekt for omgivelserne, uden
miljøgener og uden at ødelægge den enkelte landsbys værdier, særpræg og miljø. De
stedbundne naturskabte, kulturhistoriske og menneskelige værdier og ressourcer skal
bruges aktivt i udviklingen af erhvervslivet, og der skal arbejdes med at identificere og
forstærke de stedbundne ressourcer som driver for denne udvikling. I landbruget er
der over de seneste årtier blevet færre og større virksomheder, og en række bygninger
er derfor til overs.

De kan indrettes til for eksempel liberale erhverv og mindre håndværk og industri.
Kommunen giver normalt også landzonetilladelse til at etablere institutioner, mindre
butikker, Bed & Breakfast og boliger. Ledreborg Gods er rig på helt særlige
kulturhistoriske værdier. Samtidig har godset flere store bygninger, der ikke bliver
benyttet. Der kan indrettes erhverv i de overflødiggjorte bygninger, f.eks. kontorerhverv
eller hotel. For den rette virksomheder der gode muligheder for at få synergi af de
kulturhistoriske værdier – til glæde for både virksomheden og godset.

OSD er udpeget for at sikre tilstrækkeligt uforurenet og velbeskyttet drikkevand til det
fremtidige behov. Det er kerneområder i den målrettede grundvandsbeskyttelse, og det
skal der tages hensyn til i den fysiske planlægning. Det er vigtigt, at
lokalplanlægningen af nye erhvervsområder vurderer, om der skal tages særlige
hensyn til beskyttelse af grundvandet. Over 80% af kommunens areal er OSD. Alle
kommunens byer ligger i OSD, og erhvervsudvikling er derfor ikke mulig uden for OSD.
I OSD, hvor sårbarhed over for forurenende stoffer er kortlagt, og der er vedtaget en
indsatsplan, kan planlægning og administrativ indsats målrettes sammen med den

Erhvervsudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser
(OSD)
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generelle grundvandsbeskyttelse. I OSD uden indsatsplan gælder den generelle
grundvandsbeskyttelse. Erhvervsudvikling giver flere befæstede arealer, fx veje,
parkeringspladser og tage, og det kan mindske grundvandsdannelsen disse steder.

For at undgå at grundvandsstanden sænkes eller at skulle udvide eksisterende
vandindvindingsoplande, skal tagvand og overfladevand fra befæstede arealer
forsinkes på overfladen og så vidt muligt nedsive lokalt. Forsinkelse kan for eksempel
være at lede tagvandet til lavtliggende områder, hvorfra det kan sive ned eller til
nærliggende vådområder eller vandløb.

Plan- og bæredygtighedsstrategi 2020

Klik her eller på billedet og læs Plan- og bæredygtighedsstrategi 2020
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2.2 Landbrug og fødevarer
Vores natur- og kulturværdier er i høj grad skabt af landbruget, som også bliver en
nøgle til at sikre og udvikle værdierne i fremtiden. Det skal være godt at drive
erhvervsmæssigt landbrug i kommunen. Vi skal være det sted, hvor jordejere,
producenter, forbrugere, foreninger, forskere og myndigheder samarbejder om at
omlægge til og leve af økologi og bæredygtighed.

De særligt værdifulde landbrugsområder skal primært forbeholdes jordbrugsmæssige
formål, herunder lokalisering af store landbrugsbygninger og anlæg.

Vaerdifuldtlandbrugsomraade

Kommunegrænse

2.2.1 Særligt værdifulde landbrugsområder
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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 ejendommes afgrænsning,
investeringsniveau og størrelse samt mulighederne for jordfordeling.

Ved planlægning af ny miljøfølsom anvendelse, som eksempelvis boliger og
rekreative anlæg, skal det sikres, at der er en passende afstand til særligt husdyrbrug,
så miljøkonflikter undgås både af hensyn til de nye boliger, de rekreative anlæg og af
hensyn til landbrugets produktionsvilkår.

Ved godkendelser af husdyrbrug i områder, der er udpeget som bevaringsværdigt
landskab, område med geologisk bevaringsværdi, naturområde, kulturmiljø eller
kirkeomgivelse, skal der foretages en konkret vurdering af konsekvenserne for
landskabs-, natur- og kulturværdierne. Om nødvendigt skal der fastsættes
tilladelsesvilkår, der sikrer, at virksomheden eller anlægget er til mindst mulig gene for
de særlige værdier, som områderne er udpeget for at bevare.

Lavtliggende, mindre dyrkningssikre arealer, eksempelvis kunstigt afvandede søer,
bør udtages af intensiv landbrugsdrift gennem statslige støtteordninger.

Administration af retningslinjerne
Herunder kan du læse mere om, hvordan retningslinjerne administreres. Fold ud-fanernes
indhold har oplysende og forklarende karakter og er ikke direkte bindende. Det er
baggrundsviden og skal give myndigheder og borgere forståelse for kommuneplanens
retningslinjer.

Den største del af Lejre Kommunes areal bruges til landbrug, det vil sige planteavl og
husdyrproduktion.

2.2.2 Landbruget i lokalplanlægningen

2.2.3 Afstand til miljøfølsom anvendelse

2.2.4 Godkendelser af husdyrbrug i områder med andre beskyttelsesinteresser

2.2.5 Lavbundsarealer

Landbruget i Lejre Kommune
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Der bliver stadig færre husdyrbrug, men produktionsniveauet fastholdes.
Husdyrbrugenes udvidelsesmuligheder afhænger især af god afstand til by og boliger.
Lugtniveauet skal overholde lovgivningens fastsatte beskyttelsesniveau. God
landbrugsjord er en begrænset ressource, der ikke unødigt inddrages til andre formål,
fx by. Landbruget er påvirket af andre arealinteresser, fx beskyttelse af plante- og
dyreliv, kulturminder, landskab og råstoffer. En fortsat dynamisk og tilpasningsdygtig
udvikling af landbruget forudsætter, at sammenhængende landbrugsarealer så vidt
muligt bevares og ikke splittes op af andre arealanvendelser.

Retningslinjerne skal sikre en helhedsorienteret landbrugsplanlægning, hvor
landbruget har gode udviklingsmuligheder i balance med de landskabs-, kultur- og
naturværdier, som landbruget også er med til at forvalte.

Cirka to tredjedele af kommunens samlede areal er dyrket landbrugsareal. Heraf bliver
knap 82 % dyrket konventionelt og ca. 18 % økologisk. Der er 110 husdyrbrug med
erhvervsmæssigt dyrehold. Heraf er 3 bedrifter (2 bedrifter med sohold og 1 bedrift
med slagtesvin) IE-husdyrbrug (bedrifter som overstiger en fastlagt stipladsgrænse),
og 10 bedrifter er større husdyrbrug, som ikke er IE-brug, men som har en
miljøgodkendelse eller en miljøtilladelse. De resterende husdyrbrug er brug, der føres
miljøtilsyn med, men som ikke har nogen miljøtilladelse.

Der er over de seneste år sket store ændringer i landbrugsdriften, også i Lejre
Kommune. Det skyldes især nærheden til storbyen. Omkring halvdelen af
landbrugsjorden drives af gårde under 50 ha, og består altså af mange mindre
landbrug og det tyder på, at en betydelig del af landbrugsejendommene ejes af deltids-
eller fritidslandmænd.

Lejre Kommune har i mange år sat fokus på økologisk jordbrug og økologisk
tankegang som afsæt for en bæredygtig udvikling af lokalsamfundet og det lokale
landbrug. Det skal være bæredygtigt for både for økonomi, miljø og mennesker. Det
har affødt initiativer meget bredt i kommunen, lige fra kirkens og landbrugets jord til
private haver og forbrugere og til kommunale skoler og institutioner. Udvikling af
landbruget er vigtig i bestræbelsen på innovation og iværksætteri i hele værdikæden
fra producent til forbruger. Og der arbejdes videre med at udnytte og fastholde de
særlige muligheder, som den kommunens særlige position rummer inden for økologi,
fødevarer og madhåndværk.

Lejres økologiske satsning
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Som udgangspunkt er alle områder af værdi for landbruget på en eller anden måde,
med mindre de i forvejen er udlagt til andre formål, fx veje, tekniske anlæg, by, erhverv,
sommerhuse, skove, søer eller andre naturområder uden landbrugsdrift. De intensivt
og ekstensivt drevne arealer har forskellig værdi for de forskellige driftsformer, og for
fx. landskabs-, kultur- og naturinteresser. Inden for de særligt værdifulde
landbrugsområder kan landbruget forvente større sikkerhed for, at der ikke sker fysisk
planlægning, der forringer muligheden for at drive landbrug. Aktiviteter og
arealanvendelse, der er i konflikt med landbruget, bør så vidt muligt undgås i de
særligt værdifulde landbrugsområder. Udpegningen af de særligt værdifulde
landbrugsområder begrænser ikke udviklingen af landbruget uden for de udpegede
områder.

Husdyrlovgivning og landbrugsloven fastlægger stadig rammevilkårene for
landbrugsdriften. De særligt værdifulde landbrugsområder kan være pålagt
dyrkningsrestriktioner, der blandt andet er fastlagt gennem generelle eller konkrete
statslige regler eller kommunal indsatsplanlægning. Prioritering af landbrugsinteresser
må ikke ske på bekostning af nødvendige hensyn til miljøet, som fx beskyttelse af
grundvand, overfladevand og natur samt klimatilpasninger. Placering af nødvendige
driftsbygninger skal ske ud fra en konkret vurdering. Så vidt muligt skal anlæg placeres
i tilknytning til eksisterende bygninger, og det tilstræbes at friholde områder med
landskabelige værdier for større og markante bygninger (se afsnit 3.1 om landskab).
Om nødvendigt skal der fastsættes tilladelsesvilkår, der sikrer, at virksomheden eller
anlægget er til mindst mulig gene for de særlige værdier, som områderne er udpeget
for at bevare.

Planloven kræver, at der udpeges områder til placering af driftsbygninger og -anlæg til
større husdyrbrug på mere end 500 dyreenheder (DE). Det er en såkaldt positiv
udpegning, som ejere af husdyrbrug kan vælge at benytte sig af, når de fx placerer
nye driftsbygninger og driftsanlæg.

Målet med udpegningen er enklere og hurtigere sagsbehandling fordi der allerede i
udpegningen af området er taget stilling til de væsentligste hensyn for placering af
store husdyrbrug, fx udledninger, landskab, natur, infrastruktur, byudvikling og naboer.

Særligt værdifulde landbrugsområder

Større husdyrbrug
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I Lejre Kommune er det ikke muligt at udpege områder til større husdyrbrug, der lever
op til forventningen om enklere sagsbehandling. De få og små arealer, der ikke har
væsentlige arealbindinger, ligger dels nærmere end 300 m fra naboer, dels i områder
med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Derfor er en konkret vurdering af
driftsbygninger og -anlæg til større husdyrbrug en forudsætning før placering i
kommunen. Det er således ikke muligt at udpege arealer, der lever op til formålet om
forenklet sagsbehandling, og derfor har Lejre Kommune ikke udpeget arealer til større
husdyrbrug.

Lavtliggende arealer, som er mindre dyrkningssikre, fx kunstigt afvandede søer, søges
udtaget af intensiv landbrugsdrift gennem statslige støtteordninger. Formålet er at
muliggøre naturgenopretning og at beskytte miljøet (se afsnit 3.4 om lavbund).

Lejre Kommune besluttede i 2011 en gennemgribende indsats for at inspirere til
økologi og klimahensyn i alle kroge af kommunen. Målet er at gøre Lejre kommune
endnu mere attraktiv at bo i, at producere fødevarer af høj kvalitet og at beskytte natur,
klima og drikkevand. Alt i tæt samarbejde med borgere, foreninger og erhverv, hvor
kommunen faciliterer viden og netværk.

Siden 2011 er mange nye initiativer vokset frem, herunder mange nye
fødevarevirksomheder og nye produkter, der har sat Lejre Kommune på Danmarks- og
verdenskortet. Dertil en masse udviklingsprojekter og økologisk innovation,
partnerskaber, borger- og foreningsdrevne initiativer samt fødevarefællesskaber på
kryds og tværs i kommunen.

Flere og flere landsbyer er omkranset af lokal fødevareproduktion, der på mange
måder gør det attraktivt og unikt at bo og besøge landsbyerne. Friske råvarer,
gårdbutikker, stier ud i produktionen, lokale spisesteder og lokal forarbejdning bidrager
til det lokale liv. Lejre, Kr. Hyllinge, Herslev og Vintre Møller er gode eksempler herpå.

Der er bred opbakning blandt borgere i Lejre Kommune, hvor mange udtrykker
stolthed og oplevelse af livskvalitet ved satsningen på økologi. Fx vurderer 55 % af
Lejres borgere det som ”afgørende” eller ”meget vigtigt” at bo i en kommune, der

Lavliggende arealer

Den økologiske kommune
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lægger vægt på økologi og bæredygtighed. Lokal Brugsen i Lejre er topscorer i salg af
økologi i Danmark. Lejre Kommunes brand som den økologiske kommune med fokus
på naturen er solidt placeret med kendskab både uden for og i kommunen.

I de seneste år har bofællesskaber også jævnligt henvendt sig til kommunen for at
komme til at bo her. De lægger vægt på nærheden til naturen, bæredygtighed og
økologi som væsentlige grunde til deres ønske.

18 % af landbrugsjorden i Lejre Kommune drives i dag økologisk. Det er den højeste
andel på Sjælland. I 2020 var 2.622 ha økologisk drevne. 70% af fødevareindkøbet i
de offentlige institutioner var økologisk i 2020. 59 % af landbrugene er under 25 ha, og
79% er under 50 ha. Samlet dyrkes 54% af landbrugsjorden af gårde under 50 ha.
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2.3 Turisme
Vores unikke natur, kulturhistorie og fødevarer er stærke udgangspunkt for turisme,
og det kan skabe innovation i både erhvervs-, kultur- og fritidslivet. Vi skal
samarbejde med frivillige og med virksomheder om at udvikle den lokale turisme, fx
med gårdbutikker, seværdigheder og overnatning, på tværs af brancher og
kommunegrænser.

Mulige campingpladser

Rammer turisme

Nationalpark

Kommunegrænse

2.3.1 Sammenhænge i turismearbejdet
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Lejre Kommune etablerede i 2021 sammen med Roskilde og Frederikssund
Kommuner en ny turismedestination kaldet Visit Fjordlandet. Destinationen udvikles
med udgangspunkt i den oplevelsesdestination som Lejre er for de omkringliggende
storbyer, kommuner og egne borgere. Destinationen skal udvikles så den understøtter
den eksisterende turisme og Lejre Kommunes styrkepositioner: Natur og fjord,
kulturhistorie, madhåndværk m.m.

Turismen skal være bæredygtig. Derfor skal det ved placeringen af nye og
udviklingen af eksisterende turismedestinationer sikres, at der er balance mellem
benyttelsen og beskyttelsen af de landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske
værdier. Adgangen til de rekreative kystværdier skal bevares for den brede
befolkning.

Nye turismeanlæg skal etableres i nærheden af eksisterende infrastruktur.

Der udlægges ikke nye sommerhusområder, og eksisterende sommerhusområder
fastholdes som rekreative områder til ferieformål. I de eksisterende større
sommerhusområder skal rekreative værdier og naturindhold søges styrket.

Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til nye campingpladser, til udvidelse af
eksisterende campingpladser og til pladser til campere, i områder, hvor det efter
konkret vurdering kan konstateres, at fredninger og beskyttelsesinteresserne ikke
forringes og det ikke strider mod planlovens bestemmelser.

I overflødiggjorte landbrugsbygninger kan der indrettes maksimalt ti ferielejligheder
eller værelser, når ejeren selv bor på ejendommen, og det ikke skader
beskyttelsesinteresserne.

2.3.2 Anvendelse af natur og kultur

2.3.3 Nærhed til eksisterende infrastruktur

2.3.4 Sommerhusområder

2.3.5 Campingpladser

2.3.6 Ferieboliger i landbrugsbygninger

2.3.7 Ferieboliger i landsbyer
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I landsbyer kan der i eksisterende landbrugsbygninger indrettes ferielejligheder eller
Bed & Breakfast, når ejeren selv bor på ejendommen, og det ikke skader
beskyttelsesinteresserne.

I det åbne land kan vandrehjem indrettes i eksisterende bygninger med mindre
udvidelser, hvis det ikke skader beskyttelsesinteresserne.

Primitive teltpladser kan etableres overalt, hvor det ikke skader
beskyttelsesinteresserne.

Administration af retningslinjerne
Herunder kan du læse mere om, hvordan retningslinjerne administreres. Fold ud-fanernes
indhold har oplysende og forklarende karakter og er ikke direkte bindende. Det er
baggrundsviden og skal give myndigheder og borgere forståelse for kommuneplanens
retningslinjer.

Turismen er et erhverv i vækst generelt i Danmark, men der er stadig et stort uudnyttet
potentiale. VisitDenmark, som markedsfører Danmark som turistdestination i udlandet,
peger på, at især kysterne kan tiltrække flere turister. Også med kulturturisme halter
Danmark bagud på trods af en dramatisk historie og mange kulturseværdigheder af
international klasse.

På grund af de værdier, som kan skabes for både lokalsamfund, regionen, landet og
turisterne, vil Lejre Kommune udnytte vækstpotentialet. Kommunens engagerede og
gæstfrie borgere er vigtige for at give gode oplevelser til vores gæster. Lejre
Turistforening er et godt eksempel på frivillige fra hele kommunen der medvirker til at
udvikle turismen, til gavn for både lokalbefolkningen og turisterne. Dette folkelige
engagement vil vi understøtte og bruge som et vigtigt aktiv for vores sted.

2.3.8 Vandrehjem

2.3.9 Primitive teltpladser mm.

Et erhverv i vækst

Målgrupper
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Der er mange målgrupper: Turister, som besøger os af interesse for at være tæt på
natur- og kultur. Kommunens nuværende borgere, som skaber og bruger vores
oplevelsestilbud. Og kommende borgere, som tiltrækkes af vores attraktioner. Vores
sted er særligt attraktivt for turister, der ønsker en aktiv ferie i smuk natur, der
interesserer sig for kulturhistorie og har smag for god mad og gastronomi. Vores
gæster kan lide at møde den lokale gæstfrihed og vil ofte gerne overnatte i naturnært.
Endagsturister er også et stort potentiale for Lejre Kommune, da op mod 2 millioner
mulige gæster befinder sig en times kørsel fra os.

I samarbejde med Sorø, Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommune har vi skabt
den sammenhængende oplevelsesrute Istidsruten, der binder de 5 kommuner
sammen om fortællingen om istidslandskabet. Ligeledes sker det gennem
Destinationsselskabet “DMO Fjordlandet”, som også inkluderer Roskilde og
Frederikssundkommuner. Her udvikles og markedsføres turismeprodukter med afsæt i
tre fælles kernefortællinger. Øget digital tilstedeværelse og gæsteservice er vigtigt og
skal styrke hele Fjordlandet som destination. Ligeledes styrker vi egnens
oplevelsestilbud gennem det tværkommunale samarbejde i Kulturregion Midt- og
Vestsjælland. Her formidles Danmarks tilblivelse, og projektet vil blive forankret i Lejre
Kommune.

Det er både en statslig og en kommunal interesse at fremme udviklingen af turisme
baseret på natur-, kultur- og landskabsoplevelser, og at udnytte mulighederne uden at
forringe natur-, kultur- og landskabsværdierne. Lejre Kommune ønsker også en bred
vifte af overnatningsmuligheder, som kan dække turisternes behov. Hoteller,
campingpladser, Bed & Breakfast, og primitive teltpladser i Lejre Kommune udgør et
potentiale, der bør bygges på, fx med ferielejligheder, vandrerhjem, flere
campingpladser og flere Bed & Breakfast.

Fremtidige muligheder bør bygge på en flersidig udvikling og anvendelse af
overnatningsanlæg. Fx kan kursus-, erhvervs- og idrætsanlæg kombineres med ferie-
og fritidsboliger, som man kender fra Sonnerupgård. Der er 4 hoteller i kommunen:
Sonnerupgård Gods ved Kirke Hvalsø, Gershøj Kro, Skoemagerkroen ved Kirke Såby

Tværkommunale samarbejder

Overnatning
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og Osted Kro – sidste fungerer dog ikke som kro, men kan alene bookes til
overnatning i kortere eller længere perioder. Flere overnatningsmuligheder i og
omkring Lejre kan trække turister til kommunen. Der er ingen vandrerhjem i
kommunen, og det bør undersøges om der kan peges på lokaliteter, som kan
anvendes som vandrerhjem.

Den gamle Langtved Færgekro ved Munkholmbroen brændte i 2009. Ejeren har
ønsket at genopføre kroen i en mere tidsvarende udgave og med tilknyttede aktiviteter,
der kan være med til at indfri en del af det uudnyttede potentiale for kyst og
naturturisme i Danmark. Genopførslen har været vanskeliggjort af fredning og
restriktioner i området. Men med liberaliseringen af planloven er der skabt en mulighed
for, at nedbrændte kroer og lignende med Erhvervsministerens særlige godkendelse
kan genopføres. Lejre Kommune vil arbejde for at få genopbygget kroen gennem
denne mulighed.

Der er 14 sommerhusområder med godt 2000 sommerhuse i kommunen. De ligger
langs Roskilde Fjord og Isefjord. Derudover findes der enkelte sommerhuse i
landzone. Der er ingen tal for sommerhusenes turistmæssige brug i kommunen, men
det formodes, at husene ikke udlejes i stor udstrækning. Kommuneplanens
retningslinjer vil fastholde kommunens sommerhuse som ferieboliger og bevare
sommerhusområderne som rekreative områder til glæde for både sommerhusbeboere,
borgere og turister. Den rekreative værdi i sommerhusområderne kan flere steder
forbedres, fx ved at udtynde beplantninger og skabe udsigter eller fremme naturvenlig
pleje af fællesarealer og sommerhusgrunde. Sommerhuse må ikke bruges til andre
formål end ferieboliger. Man kan i sommerhalvåret bo i sit sommerhus, men man må
kun bruge huset til korte ophold fra november til udgangen af februar. Pensionister,
som har ejet deres sommerhus i ét år, må dog gerne bruge det til helårsbolig. Det sker
i omkring 1/4 af sommerhusene i kommunen. Pensionisters helårsbrug har presset
sommerhusområderne. Husene ændrer karakter til villaer, og ønskerne stiger til at
områderne overføres til byzone for at lovliggøre helårsbosætning og opnå en
værdigevinst.

Langtved Færgekro

Sommerhuse
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Sommerhusområdet ved Kærvej, Hellevej og en del af Anders Rasmussensvej i Ejby
er blevet overført til byzone. Muligheden for overførsel til byzone blev muliggjort ved
revisionen af Fingerplan 2017.

Der er 2 campingpladser i kommunen: Ved Borrevejle på vestsiden af Lejre Vig i
Roskilde Fjord og ved Kyndeløse nord for Ejby Ådal. Campingpladser er defineret ved
min. 100 enheder og kan omfatte campinghytter, glamping, autocampere, arealer til
campingvogne og til primitiv teltning. Pladserne kan ligge nær kystområderne eller
eksisterende byer og med let adgang til vejnettet, fx ved Kirke Hvalsø, Lejre og Ejby.
Der er krav om lokalplanlægning ved etablering af nye campingpladser. Glamping, en
nyere form for luksuriøs camping, giver mulighed for overnatning uden at gå på
kompromis med komfort.  
 
Klik her for at læse om reglerne for glamping

Bed & Breakfast findes flere steder i kommunen og omfatter typisk udlejning af
værelser i eksisterende boliger. Denne type af overnatning sigter bredt på bilister,
cyklister og vandrere og er også væsentlig i en turistmæssig udvikling i kommunen.

Der er 8 primitive teltpladser i kommunen : Ved Herslev Havn, Lyndby Strand, Gershøj,
Ejby, Særløse Overdrev, Tadre Mølle, Kattinge og Allerslev. Pladserne ligger nær
Fjordstien, Munkevejen og de nationale cykelruter. Det er mindre arealer, hvor
faciliteterne kan omfatte arealer til teltslagning, vejr-ly, bålsted, tørkloset/multtoilet,
borde og bænke. Pladserne henvender sig til vandrere, cyklende, ridende eller
sejlende turister og borgere, men ikke til motoriserede. Flere pladser bruges også af
institutioner og skoler. Ved rekreative stier, både eksisterende og planlagte, bør der
arbejdes på at etablere teltpladser, fx ved Fjordstien, Skjoldungestierne, Munkevejen
og Gudernes Stræde.

Campingpladser

Bed & Breakfast

Primitiv overnatning
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3. Landskab
 
Vores unikke natur

Lejre Kommune rummer fjorde, kyster, strandenge, skove, marker, bakker, dalstrøg, søer,
åer, moser, overdrev, Danmarks største fredede godslandskab og Sjællands første
nationalpark, Skjoldungernes Land.

Gravhøje og fortidsminder ligger tæt, og geologien trækker historien helt tilbage til da vores
sted blev skabt efter istiden. Vi har masser af rent grundvand, vild natur, biologisk
mangfoldighed og nattemørke, der åbner for stjernerne.

Naturen er en af de vigtigste grunde til, at vi har valgt at bo her. Vi skal passe på det hele,
og vi vil opmærksomt og hensynsfuldt skabe adgang og forbindelser. Vi vil integrere
naturen overalt, hvor vi kan i vore landsbyer og i hverdagen.
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3.1 Landskab
Vores sted indeholder store områder med værdifulde og fredede landskaber, mange
kilometer kyst ved to fjorde. Landskabernes skønhed, variation, ro, historie og
identitet er afgørende for os, der bor her og for udvikling af turisme. Forandringer
som for eksempel byggeri, anlæg, skovrejsning, råstofgravning,
højspændingsledninger, lys og skilte skal respektere og helst styrke landskabernes
karakter og kvaliteter.

Bevaringsværdige landskaber

Bevaringsværdigtlandskab

Kommunegrænse

3.1.1 Værdifulde landskaber
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I de værdifulde landskaber må tilstanden eller arealanvendelsen ikke ændres, hvis
det forringer deres værdi.

Ændringer kan dog ske:

som led i forbedring af områdernes landskabelige værdier,
i medfør af en fredning eller lokalplan,
hvis det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn og kan
ske uden at tilsidesætte de landskabelige værdier.

I de værdifulde landskaber skal der være størst mulig adgang til at opleve og forstå
landskabsværdierne. Den offentlige adgang kan reguleres i områder, der er særligt
sårbare over for færdsel. Værdifulde udsigter skal holdes åbne fra offentligt
tilgængelige arealer, veje og stier.

I de værdifulde landskaber må der som hovedregel ikke:

planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg ud over det, der er nødvendigt
for jordbrugsdriften.
inddrages arealer til byudvikling, råsto�ndvinding og placering af ren jord.

Byggeri og anlæg skal placeres og udformes, så der tages hensyn til bevaring og
beskyttelse af landskabsværdierne.

Placering og udformning af landbrugsbyggeri i de værdifulde landskaber skal tage
hensyn til oplevelse, bevaring og beskyttelse af de landskabelige værdier.

I de værdifulde landskaber kan gives tilladelse til råstofindvinding på særlige vilkår,
som sikrer, at der tages hensyn til landskabsværdierne i området.

3.1.2 Adgang og formidling

3.1.3 Byggeri og anlæg

3.1.4 Landbrugsbyggeri

3.1.5 Råstofindvinding

3.1.6 Byudlæg og afgrænsning
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Arealudlæg til by- og erhvervsmæssige formål bør tilpasses de landskabelige værdier.
Grønne strøg eller kiler med et varieret naturindhold bør skabe forbindelse til det åbne
land.

Uden for værdifulde landskaber skal egnskarakteristiske helheder og
landskabselementer i videst muligt omfang søges bevaret.

Landskabselementer, som på særlig måde bidrager til landskabets identitet, og som
ligger inden for fredede områder, skal søges plejet, så de fremtræder tydeligt i
landskabet.

Værdifulde landskaber, der gennemskæres af en kommunegrænse, skal
administreres i samarbejder med nabokommuner for at sikre områdets
landskabsværdier.

Kystområderne inden for kystnærhedszonen skal søges friholdt for yderligere
bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængig af kystnærhed. Der må kun inddrages
nye arealer i byzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel
begrundelse for kystnær lokalisering.

Der må kun planlægges for anlæg i landzone, hvis der er en særlig
planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.

Administration af retningslinjerne
Herunder kan du læse mere om, hvordan retningslinjerne administreres. Indholdet har
oplysende og forklarende karakter og er ikke direkte bindende. Det er baggrundsviden og
skal give myndigheder og borgere forståelse for kommuneplanens retningslinjer.

3.1.7 Øvrige landområder

3.1.8 Pleje af landskabselementer

3.1.9 Landskabet ved kommunegrænser

3.1.10 Kystnærhedszonen

3.1.11 Kystnær lokalisering i landzone

Landskabet i Lejre Kommune
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Lejre Kommune rummer meget forskellige landskaber. Der er de overvejende skovløse
og særegne fjordlandskaber ved Roskilde Fjord og Isefjord med fiskerlejer, landsbyer,
mange gårde og vide udsigter. Kommunens vestlige og centrale del er bakket og
præget af godser, hvor skove, terræn, levende hegn og alléer danner store
landskabsrum. Kommunens østlige del er præget af ådale, søer og moser, der er
nedskåret i højtliggende og dyrkede moræneflader.

En landskabsanalyse fra Roskilde Amt har opdelt Lejre Kommune i 10 egne med hver
deres forskellige karaktertræk. Hver egn rummer uspolerede områder som tydeligt
viser egnens karaktertræk eller har mange markante landskabselementer. Disse
egnskarakteristiske helheder er udpeget som værdifulde landskaber. De sikres ved
særlige retningslinjer, så alle kan opleve de meget forskellige landskaber.

Også landskaber, der ikke er udpeget som værdifulde, kan have oplevelsesværdier. Fx
fordi de indeholder værdifulde landskabse lementer eller ligger bynært.

Landskabselementer kan være terrænformer som fx bakker, kystskrænter, søer og
ådale. Det kan også være naturområder som fx skove og levende hegn. Og det kan
være kulturspor som fx dyrkede marker, byggeri og anlæg. Elementerne kan have
landskabelig værdi i sig selv, og de kan i kombination danne en helhed.

Landskabsbilledet er det umiddelbare indtryk, man får ved at betragte og færdes i et
landskab, uden at kende noget til om rådets historie, natur eller geologi.
Landskabsbilledet spiller en stor rolle for oplevelsen af det åbne land.
Landskabsbilledet varierer fra egn til egn, alt efter landskabselementernes art, struktur
og samspil.

Nogle landskaber har mange elementer, fx skove, søer og bakker. Andre landskaber er
enkle med kun ét element, fx en stor flad strandeng.

Både værdifulde landskaber og landskabselementer er særligt sårbare over for
indgreb og kræver særlig opmærksomhed på, at værdierne ikke forringes. Kommunen
skal i sagsbehandling og lokalplanlægning vurdere, om det konkrete indgreb forringer
områdets værdier. Nye bygninger og anlæg skal placeres og udformes, så de ikke
dominerer eller virker fremmede i landskabet. Derfor bør landskabets karaktertræk,
terræn, udsigter, markante natur  og dyrkningsarealer og bebyggelser analyseres i
sagsbehandlingen.
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I interesseområder for landskab må som hovedregel kun opføres bygninger og anlæg,
som er nødvendige for jordbrugsdriften, eller som ikke slører eller forringer de
egnskarakteristiske landskabselementer.

Nyt landbrugsbyggeri skal tage hensyn til de landskabelige og kulturhistoriske værdier,
herunder de geologiske og rekreative interesser, kulturmiljøer og kirkeomgivelser.

Byggeri og anlæg med industriel karakter, til større husdyrhold eller uden tilknytning til
ejendommens bebyggelse, skal vurderes ud fra hvordan det påvirker landskabsbille -
det.

Kommunen kan stille vilkår om:

placering, størrelse, udformning, mate riale  og farvevalg, terrænregulering og
belysning.
beplantning, der kan afbøde virkningen på landskabet.

Arealudlæg til by - og erhvervsmæssig brug bør placeres, udformes og afgrænses, så
de indpasses i landskabet og eksisterende terræn.

I overgangen mellem by og land kan be plantning afgrænse formerne og understrege
byens placering i landskabet. Ved større bolig  og erhvervsbyggeri kan afskærmende
beplantning dæmpe byggeriets påvirkning af landskabet. Beplantningen bør altid tage
udgangspunkt i egnskarakteristiske busk  og træarter og sammensættes af grupper af
træer og buske. Beplantningens formål skal afgøre udformningen og plantevalget.

For at give oplevelser af forskel mellem by og land kan etableres grønne strøg eller
kiler ved nye by  og erhvervsområder. Naturindholdet skal helst være varieret, og der
bør være forbindelse til det åbne land. Det kan også skabe gode rammer for
rekreation.

Byggeri og anlæg

Byudlæg og afgrænsning

Terrænændring, tilplantning og andre indgreb
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Vandindvinding, terrænændring, skovrejsning, anden tilplantning, fjernelse af levende
hegn eller andre indgreb må kun ske, hvis de ikke forringer de egnskarakteristiske
landskabstræk eller landskabselementer, eller hvis de specifikt er tilladt ifølge
lovgivning eller lokalplaner.

Tilgroning bør forhindres, og landbrugsarealer skal ifølge lov om drift af landbrugsjorde
holdes fri for selvsåede træer og buske.

Placering af nye byområder i kystnærhedszonen kan kun ske ud fra en planmæssig
begrundelse, og hvis en placering af arealerne uden for zonen ikke er geografisk
mulig. Placering skal så vidt muligt ske i tilknytning til eksisterende byområder.
Privatøkonomiske interesser og god beliggenhed i forhold til herlighedsværdier i
kystzonen bliver ikke accepteret som planlægningsmæssig begrundelse.

Placering af tekniske anlæg i kystnærhedszonen kan kun accepteres med en
funktionel begrundelse, eller hvis en kystnær placering er nødvendig, eller hvis
placering af tekniske anlæg uden for kystnærhedszonen vil medføre
uforholdsmæssige samfundsøkonomiske omkostninger. Ferie-  og fritidsanlæg kan kun
placeres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med
eksisterende bysamfund og større ferie  og fritidsbebyggelser. 
 
Byggeri skal opføres med størst mulig hensyntagen til den landskabelige
sammenhæng mellem land og kyst. Hvis det forudsætter kystbeskyttelse, bør
nybyggeri og erstatningsbyggeri ved kysten undgås.

Et af formålene i planloven er, at de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig
natur - og landskabsressource. Kystnærhedszonen udgør en tre kilometer
planlægningszone fra kysten i landzone og sommerhusområder. Områder i byzone er
ikke omfattet af kystnærhedszonen.

Arealanvendelse i kystnærhedszonen skal være i overensstemmelse med
bestemmelserne i planlovens §5a og §5b.

De helt nære kystlandskaber er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 8 og § 15 om
klitfrednings  og strandbeskyttelseslinjen. Bredden af de arealer, der er omfattet af
bestemmelserne er 300 meter, dog 100 meter i sommerhusområder, og er ifølge

Kystnærhedszonen
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naturbeskyttelsesloven en forbudszone. Retningslinjerne gælder for hele kyst -
nærhedszonen.
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3.2 Plante- og dyreliv
Vi vil værne om naturen, også når livet på landet udvikler sig. Vi beskytter, styrker og
plejer naturområder, hvor der er eller kan skabes levesteder og
spredningsmuligheder for det vilde plante- og dyreliv. Sammen med jordejerne vil vi
bevare større sammenhængende naturområder og forbedre det vilde plante- og
dyrelivs vilkår. Endnu bedre og mere mangfoldig natur skal være med til at fremme
bosætningen i Lejre Kommune.

Naturbeskyttelsesområder

Økologiskforbindelse

129



Lejre Kommunes bidrag til Grønt Danmarkskort udgøres af følgende udpegninger:

Naturbeskyttelsesområder, herunder Natura 2000-områder samt områder
med høj koncentration af beskyttede naturtyper
Økologiske forbindelser
Potentielle naturbeskyttelsesområder
Potentielle økologiske forbindelser

I disse områder 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.

I Natura 2000-områderne skal de statslige naturplaners mål og målsætninger
udmøntes 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.

Tilstanden og arealanvendelsen i de udpegede naturbeskyttelsesområder må 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.

Der må som hovedregel ikke planlægges eller placeres bygninger og anlæg ud over
det, der er nødvendigt for at drive landbrug, skovbrug og fiskeri.

Habitatomr

Fuglebeskyttelse

Beskyttede naturtyper

Kommunegrænse

3.2.1 Grønt Danmarkskort

3.2.2 Natura 2000

3.2.3 Naturbeskyttelsesområder
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I de økologiske forbindelser må der ikke gennemføres aktiviteter eller etableres
anlæg, som reducerer eller forringer områdernes biologiske værdi eller funktion som
spredningskorridor, uden at der kompenseres for forringelsen.

For at understøtte muligheden for, at de potentielle naturbeskyttelsesområder og
økologiske forbindelser kan udvikle sig, skal planlægning, byggeri eller anlæg i disse
områder afvejes i forhold til potentialet for at udvikle ny natur.

Grønne rabatter langs større infrastrukturanlæg indgår i de økologiske forbindelser,
da disse områder kan fungere som spredningskorridorer for visse arter af planter og
dyr.

Arealer for skovrejsning indgår i de potentielle naturbeskyttelsesområder, da der er
mulighed for synergi mellem flere interesser, for eksempel muligheden for
klimatilpasningsløsninger og reduktion af CO2-udledningen.

Tilgængeligheden til de udpegede naturbeskyttelsesområder skal søges opretholdt
eller forbedret i balance med afvejningen af, om det truer levestederne for plante og
dyreliv.

Naturindholdet i naturbeskyttelsesområderne skal forbedres gennem naturpleje og
naturgenopretning. Spredningsmulighederne for vilde planter og dyr skal søges
forbedret. Skov- og landbrugsdrift i de udpegede naturbeskyttelsesområder skal
gennem aftaler med lodsejerne søges opretholdt på en sådan måde, at et alsidigt
plante- og dyreliv tilgodeses.

Ved administration af naturbeskyttelsesloven skal det tilstræbes at opretholde en stor
biologisk mangfoldighed, specielt at bevare truede og sårbare arter.

3.2.4 Økologiske forbindelser

3.2.5 Potentielle naturområder og økologiske forbindelser

3.2.6. Større infrastrukturanlæg

3.2.7 Synergier

3.2.8 Prioritering i drift og administration
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På Lejre Kommunes egne arealer skal anvendelse og drift tilgodese og understøtte et
mangfoldigt plante- og dyreliv.

Ved miljøgodkendelse af husdyrbrug skal det indgå i vurderingen, om der er risiko for
væsentlig påvirkning af et lokalt naturområde. Det lokale naturområde kan være
økologiske forbindelse, levested for fredede eller rødlistede arter eller et område, hvor
kommunen prioriterer naturpleje højt.

Administration af retningslinjerne
Herunder kan du læse mere om, hvordan retningslinjerne administreres. Fold ud-fanernes
indhold har oplysende og forklarende karakter og er ikke direkte bindende. Det er
baggrundsviden og skal give myndigheder og borgere forståelse for kommuneplanens
retningslinjer.

Det er Lejre Kommunes mål, at vores naturområder skal blive ved med at være gode
levesteder for dyr og planter, og at vi igennem frivillige aftaler skal etablere mere og ny
natur, som også gavner andre interesser i Lejre Kommune. Udpegningerne i Grønt
Danmarkskort skal være med til at beskytte naturområderne som helhed mod byudvikling,
bebyggelse og tilhørende tekniske anlæg, hvis disse forringer levevilkårene og
spredningsmulighederne for vilde planter og dyr.

Vi prioriterer overdrev, strandenge, rigkær, fattigkær og andre sårbare og
egnskarakteristiske naturtyper særligt højt. Og vi prioriterer også fredede og rødlistede arter
samt arter på habitatdirektivets bilag II og IV højt. Vi vil fremme god vandkvalitet med et rigt
plante- og dyreliv i vandløb, søer og fjorde. Og vi vil skabe ny natur ved at genskabe
naturlig vandstand i vandløb og lavbundsområder.

Det følger af Planloven, at kommunerne skal udpege områder med
naturbeskyttelsesinteresser, som skal indgå i et nationalt sammenhængende
naturnetværk, der styrker biodiversiteten i Danmark.

Disse områder udgøres af:

Grønt Danmarkskort
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naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, herunder eksisterende
Natura 2000-områder på land og andre beskyttede naturområder
økologiske forbindelser
potentielle naturområder og
potentielle økologiske forbindelser.

De internationale fuglebeskyttelsesområder og habitatområder er udpeget efter EU-
direktiver. Det er en række af kommunens bedste naturområder med levesteder og
arter af europæisk betydning. De indgår i Natura 2000, et europæisk
landskabsøkologisk netværk af beskyttede naturområder, der skal bidrage til at øge
biodiversiteten i EU. Kommunen skal som planlæggende og administrerende
myndighed sikre, at de levesteder og arter af planter og dyr, som direktiverne
beskytter, ikke forringes eller forstyrres. Natura 2000-planlægningen er en bindende
forudsætning for den øvrige planlægning.

Kommuneplanens naturbeskyttelsesområder omfatter større sammenhængende
områder med skove, vandløb, søer, fjorde og kystvande samt eng, mose, hede og
overdrev. De rummer et rigt udbud af føde- og levesteder, som giver mulighed for
stabile og sammensatte plante- og dyresamfund. For de fleste plante- og dyrearter er
store bestande nødvendige for, at arterne kan overleve på længere sigt i et givet
område.

Kommuneplanens økologiske forbindelser er velegnede spredningsveje for dyr og
planter og forbinder ofte naturbeskyttelsesområderne med hinanden. De fleste
økologiske forbindelser indeholder mindre naturområder, med blandt andet beskyttede
§ 3-naturtyper og understøtte i de fleste tilfælde spredningen af forskellige arter af dyr
og planter. En økologisk forbindelse kan også være udpeget til en bestemt art som
f.eks. løgfrøen.

Natura 2000-områder

Naturbeskyttelsesområder

Økologiske forbindelser
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De potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser er områder, hvor
det er muligt at genskabe værdifulde levesteder for vilde planter og dyr eller områder,
som kan reetableres som natur for at skabe større sammenhængende naturområder,
eller hvor økologiske forbindelser kan etableres eller forbedres.

Lejre Kommunes bidrag til Grønt Danmarkskort tager udgangspunkt i vores hidtidige
planlægning for naturinteresserne. De tidligere udpegninger er justeret og suppleret
med nye på baggrund af data fra databasen med Digitale Naturkort. I udpegningen er
der tillige taget udgangspunkt i en række nationale kriterier og anbefalinger, herunder
anbefalinger fra det tidligere naturråd.

Vi har i vores udpegninger haft fokus på, at:

udpege potentiel natur, som skaber sammenhæng mellem eksisterende
naturområder.
understøtte natursammenhænge på tværs af kommunegrænser.
udpege natur med synergie�ekter for klimatilpasning, vandmiljø eller
rekreation.

Ved arbejdet med de digitale naturkort, har vi kigget særligt på ”lokal prioritering
(bioscore)” til at lokalisere de højeste koncentrationer af rødlistede arter.

Store dele af tidligere udpegninger har vi videreført til Grønt Danmarkskort. Det er
blandt andet sket på baggrund af en faglig vurdering af, hvor der er potentiale for, at
naturen kan brede sig til nye områder. En del af de eksisterende
naturbeskyttelsesområder (tidligere kaldt kerneområder) har vi udpeget til potentielle
naturbeskyttelsesområder, da det ved nærmere vurdering, er en mere korrekt
beskrivelse af de enkelte områder.

Sammenhængende områder med flere typer af §3-beskyttede naturtyper indgår i
udpegningerne. Langs beskyttede vandløb har vi udpeget en randzone, som enten
naturbeskyttelsesområde eller økologisk forbindelse alt afhængig af sammenhængen.

Potentielle naturområder og økologiske forbindelser

Udpegningen af Grønt Danmarkskort
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Derudover har vi udlagt rørlagte vandløb til potentielle økologiske forbindelser og
større infrastrukturanlæg til økologiske forbindelser.

Vi har i arbejdet med Grøn Danmarkskort fokus på synergieffekter mellem
naturbeskyttelsesinteresser og andre interesser. Det har blandt andet resulteret i
inddragelsen af udpegede skovrejsningsområder som potentiel natur. Tidligere
råstofgrave kan også rumme et stort naturpotentiale.

Ved udpegningerne tæt på kommunegrænsen har vi taget hensyn til, hvilke
udpegninger, der ligger i nabokommunerne, og vi har været i kontakt med relevante
fagpersoner i nabokommunerne for at sikre, at naturbeskyttelsen hænger sammen på
tværs af kommuneskel. Lejre Kommune grænser op til Frederikssund, Holbæk, Køge,
Roskilde og Ringsted kommuner. Eksempelvis har Roskilde Kommune udpeget større
infrastrukturanlæg til økologiske forbindelser og Holbæk Kommune har udpeget alle
åer til økologiske forbindelser. Nationalpark Skjoldungernes Land har desuden
bidraget til processen med kvalificering af de tidligere udpegninger.

I Lejre Kommune lever arter som har nogle af de eneste eller største bestande i
Danmark.  Det er arter, som er enten er fredet eller beskyttet af naturskyttelsesloven
med mere. De lever her - ikke mindst - på grund af de særlige naturområder, som
udgør deres levesteder. 

Bognæs Strandenge (løvskov med gamle ege) 
Her lever Eremit, Stor Vandsalamander, Bakke-Soløje, Smalbladet Hareøre,
Spidssnudet frø, Brunflagermus, Havørn

Ryegaard Dyrehave og Kirkemosen (Gammelt overdrev med gamle bøge og
højmose/fattigkær) 
Her lever Bakke-Soløje, vokshatte, trælevende insekter, Rosmarinlyng, Grøn
busksommerfugl, Moseperlemorsommerfugl

Egernæs og Ordrup Skov (Overdrev, rigkær, temporære søer og løvskov) 
Her lever Sumphullæbe, Butblomstret Siv, Svømmende Sumpskærm, Vejbred-
Vandaks, Plettet Gøgeurt, Engblomme, Bakke-Soløje, Leverurt, Eng-troldurt, Havørn,
Vibefedt,

Vigtige naturområder og tilknyttede arter i Lejre Kommune
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Bidstrupskoven (Løv- og nåleskov med skovenge, moser og søer) 
Her lever Gul Star, Sump-Hullæbe, Engblomme, Vibefedt, Rundbladet soldug,
Leverurt, Hvinand, Hasselmus, Stor Rovedderkop, Almindelig Blærerod, Liden
blærerod, Engperlemorssommerfugl, Skovperlemorsommerfugl, Brunlig
perlemorsommerfugl, Dukatsommerfugl, Stor Vandsalamander, Spidssnudet frø,
Duehøg, rødrygget tornskade, 3 arter af Ulvefod, Kambregne og Bjergmangeløv

Ejby Ådal (Kalkoverdrev, Surt overdrev, rigkær) 
Her lever Grenet Edderkopurt, Bakke-Soløje, Kattefod, Aks-Ærenpris, Engblomme,
Skov-kløver, Tæppegræs, Sumphullæbe, Vibefedt, Skæv Vindelsnegl

Særløse Overdrev og Bøllesø 
Her lever Stor Vandsalamander, Alm. Blærerod, Spæd Pindsvineknop, Skov-Gøgelilje

I 2018 indgik Lejre Kommune i naturråd sammen med Roskilde, Greve, Solrød, Køge
kommuner, som optakt til udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort. Gennem dette
samarbejde opstod der et grundlæggende kendskab til naturgrundlaget i disse
nabokommuner. Dette kendskab har vi taget med i vores arbejde med Grønt
Danmarkskort. Naturrådet kom også med en række anbefalinger til udpegningerne,
som I en vis udstrækning er tænkt ind i metode og udpegningsgrundlag.

Småbiotoper er de mindre naturområder i det åbne land, fx grøfter, levende hegn, jord-
og stendiger, markskel, gravhøje og andre uopdyrkede pletter. De er trædesten som
planter og dyr kan sprede sig fra, og de er nødvendige for at bevare et mangfoldigt
plante- og dyreliv. Småbiotoperne skal derfor i videst muligt omfang bevares.
Småbiotoper er som udgangspunkt ikke med i udpegningen til Grønt Danmarkskort.

Naturrådet

Småbiotoper

Vandløb, søer og fjorde
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Vores usædvanligt varierede udbud af moser, enge, vandløb, søer og fjorde muliggør
et unikt plante- og dyreliv. Men mange af de dyr og planter, som er afhængige af vand,
er truet af overudnyttelse af grundvandet og forurening med næringsstoffer.

Mange af vores vandløb har gode fysiske forhold for smådyr og ørreder, og i en række
af vandløbene vandrer havørred op for at gyde. Andre vandløb kan forbedres ved at
genskabe naturlige og varierede fysiske forhold og ved at rense spildevand bedre i det
åbne land. Forureningen med næringsstoffer kan også mindskes, hvis det undgås, at
store regnmængder i kloakkerne sender urenset spildevand ud fra renseanlæggene.

I vandløb med lav vandføring på grund af vandindvinding kan tilstanden forbedres ved
fx at tilføre opmagasineret overfladevand fra søer og moser, udpumpe grundvand eller
mindske vandindvindingen. 
 
Mange af søerne er belastet af næringsstoffer, fx fra renseanlæg, ukloakerede
ejendomme i det åbne land og dyrkede arealer. Søernes tilstand kan især forbedres
ved at tilføre mindre spildevand fra renseanlæg og ukloakerede ejendomme.

Isefjord og Roskilde Fjord bliver tilført færre næringsstoffer end tidligere fra
renseanlæg og industrier. Det skyldes statens vandmiljøplaner. Men fjordene er stadig
påvirket af næringsstoffer fra landbruget. Det giver masseforekomster af plankton-
alger, som plumrer vandet og forhindrer sollys i at nå bunden. Dette er en af årsagerne
til, at det biologisk vigtige ålegræs hindres i at brede sig, og derfor er det vigtigt at
begrænse udvaskningen af kvælstof fra landbruget i fjordenes opland.

Inden for de udpegede naturbeskyttelsesområder må der ikke gennemføres
byudvikling, rekreative eller tekniske anlæg, hvis det forringer eksisterende
naturområder og levesteder eller muligheden for at genoprette natur eller etablere nye
levesteder i egnede områder som mangler naturindhold.

Anlæg og indgreb, der mindsker eller adskiller naturbeskyttelsesområder og
økologiske forbindelser, vil normalt have stor negativ effekt for plante- og dyreliv. Der
kan dog i nogle tilfælde kompenseres med fx faunapassager og erstatningsbiotoper.
Vandindvinding bør koordineres med naturhensyn.

Tolkning af retningslinjer
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Ved indgreb i biologiske beskyttelsesområder, skal det vurderes, hvilke naturtyper der
berøres, hvad deres tilstand er, og hvad konsekvenserne bliver for de berørte arter og
naturtyper.

Kommunen kan forbedre de biologiske værdier ved at pleje og genoprette natur og
ved at tilskynde jordejere til at modtage tilskud til fx forbedring af vandhuller,
skovrejsning og miljøvenlig jordbrugsdrift.

Kommunen omlægger egnede kommunale arealer til naturvenlig drift, hvor antallet af
slåninger reduceres til enkelte årlige slet, som fremmer biodiversiteten og
naturkvaliteten på arealerne på sigt. Kommunen indgår i og understøtter nye
partnerskabsprojekter om naturpleje. Det skal øge naturværdierne, engagementet i og
oplevelsen for borgerne.

Læs mere: 
 
Klik her for at læse vejledning om Grønt Danmarkskort
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3.3 Geologi
Vores sted bærer på 15.000 års arv i landskabet og i jorden. Det er fx
moræneaflejringer, tunneldale, smeltevandsdale, åse og dødislandskaber fra da isen
smeltede væk. Denne uerstattelige arv skal vi beskytte, pleje og formidle, så
landskabets historie kan ses og opleves. Det er vigtigt for os der bor her, for de
kommende generationer og for forskning, undervisning og turisme.

Geologisk bevaringsværdi

Værdifulde geologiske områder

Nationale geologiske interesseområder

Nationale kystlandskaber

139



Tilstanden og arealanvendelsen i de geologiske interesseområder og enkelt -
lokaliteter må ikke ændres, hvis det forringer de geologiske værdier eller muligheden
for at styrke eller genoprette deres værdi.

Tilstanden og arealanvendelsen må kun ændres, hvis det kan begrundes ud fra
væsentlige samfundsmæssige hensyn, og hvis det kan ske uden at tilsidesætte de
geologiske værdier. Ændringer kan også ske som led i forbedring af områdernes
geologiske værdi eller som følge af allerede gældende bestemmelser i en fredning
eller lokalplan.

I de geologiske interesseområder må som hovedregel ikke planlægges eller placeres
bygninger og anlæg ud over det, der er nødvendigt for at drive landbrug, skovbrug og
fiskeri. Nødvendigt byggeri skal indpas  ses med størst muligt hensyn til de geologiske
værdier.

Udenfor interesseområderne skal geologiske værdier så vidt muligt bevares.

Indenfor interesseområder, der samtidigt er udlagt som graveområder til råstof -
indvinding, kan der gives tilladelse til at indvinde råstoffer på vilkår, som sikrer, at der
bliver taget hensyn til konkrete geologiske værdier i området.

I de geologiske interesseområder skal der være størst mulig adgang og mulighed for
oplevelse og forståelse af landskabs-, na tur- og kulturværdierne.

Administration af retningslinjerne

Kommunegrænse

3.3.1 Generel beskyttelse

3.3.2 Ændringer under forbehold

3.3.3 Byggeri i interesseområder

3.3.4 Udenfor interesseområderne

3.3.5 Graveområder

3.3.6 Adgang og formidling
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Herunder kan du læse mere om, hvordan retningslinjerne administreres. Fold ud-fanernes
indhold har oplysende og forklarende karakter og er ikke direkte bindende. Det er
baggrundsviden og skal give myndigheder og borgere forståelse for kommuneplanens
retningslinjer.

Retningslinjerne skal sikre landskabets karakteristiske formationer som viser, hvordan
Danmark er blevet dannet siden istiden. Disse geologiske værdier er vigtige for forskning,
undervisning, turisme og os der bor her.

De geologiske værdier er især sårbare over for bortgravning, råstofindvinding,
terrænreguleringer og jorddeponering, som fjerner eller slører landskabets oprindelige
former. Værdierne er også sårbare over for byggeri og anlæg der dominerer eller
forstyrrer, juletræskulturer, naturlig tilgroning med krat og træer samt dræning, der
ændrer jordlagenes struktur. Selektiv tilplantning med skov kan dog i visse tilfælde
fremhæve et landskabsrelief.

I den konkrete vurdering af hvordan nye bygninger, anlæg eller andre indgreb kan
placeres og udformes, så de ikke dominerer eller forstyrrer, bør de særlige og
karakteristiske geologiske landskabstræk, terrænforhold og udsigtsforhold analyseres.

Ved råstofgravning og efterbehandling bør geologiske profiler så vidt muligt efterlades
og vedligeholdes løbende, så istidens processer og lagserier kan studeres.

De nationale geologiske interesseområder og værdifulde geologiske områder er
udpeget af Naturstyrelsen og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og
Grønland (GEUS). De geologiske interesseområder omfatter både nationale og lokale
interesseområder.

A Fjordlandskabet 
Roskilde Fjord giver et øjebliksbillede af landskabets udvikling, blandt andet med et
vandstandsniveau, der ligger noget under Litorinahavets. De undersøiske landskaber
indeholder også geologiske værdier, der skal værnes om; blandt andet rev, som er
forlængelser af åse, der ses i kystlandet i dag.

Geologiske værdier

Interesseområder
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B Istidslandskabet mellem Lejre og Hvalsø 
I området findes mange geologiske enkelt  elementer og sammenhængende land -
skabsformer, der blandt andet fortæller historien om en issø i et dødislandskab og
søens tømning for vand.

C Elverdamsdalen 
Dalen er formet af isen under sidste istid. I dalens sider springer mange kildevæld, og
en del er desværre blevet rørlagt. Men markante spor i landskabet viser, at
kildevældene har været med til at forme landskabet ved erosion og ved udfældninger
af kildekalk og okker.

1. Ejby Ådal 
Naturligt slyngende vandløb i dybt ned  skåret dal med fårestier på skrænterne. Man
kan se åens udmunding i et landskab, der har hævet sig i forhold til Litorinahavets
udbredelse.

2. Ejby Kystklint 
Sandsynligvis aflejring fra mellemistiden (Eem).

3. Stenstrøning ved Ejby Å 
Store sten ligger strøet på engen ved åen. De kan være transporteret til stedet af is
eller vand, eller de kan være rester fra et eroderet morænelandskab.

4. Kirkemosen 
En højmose, hvor vegetationen udeluk  kende lever af de næringsstoffer, som regnen
tilfører. Mosen indeholder uden tvivl en serie af plantelag, der beskriver en meget
speciel vegetationsudvikling på Sjælland. 
 
5. Åsryg ved Ejby Å 
Langs med Ejby Å ligger en bakkeryg. Der har tidligere været gravet sand og grus et
par steder. Det er ikke fastslået, om det er en klassisk ås eller et randmoræneparti.
Ryggen hæver sig markant i landskabet, blandt andet ved Rye.

6. Års-åse syd for Uglestrup 
Nord for motorvejen ved Borrevejle Camping ligger en del små bakker. De ligner
gravhøje, men består af sand og grus. De kan være dannet ved udmundingen af et

Enkeltlokaliteter
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vandløb ved en gletsjerfront. De grove sedimenter aflejret hvor vandløbet ikke længere
kunne transportere dem. Det er sandsynligvis korte aflejringshændelser, der har skabt
bakkerne, deraf betegnelsen års-åse.

7. Kildekalk ved Vintre Møller 
Møllebækken danner her et vandfald i kildekalk. Tidligere har der været et
kildekalkbrud på stedet. Mange af de lokale kirker er bygget med et islæt af
kildekalkblokke herfra.

8. Kildekalk ved Tadre Mølle 
I Elverdamsdalen er der mange jern- og kildekalksudfældninger. På marken syd for
Tadre Mølle er gravet et hul, hvor kildekalk  en kan ses. 
 
9. Åsbakke syd for Lejre (Landvolden) 
En markant bakkeryg med en nord-syd orientering. Samme retning, som dalsystemet
gennem Lejre har. Syd for Åsbakken ligger en mindre stenstrøning.

10. Hestehullet i Roskilde Fjord 
Et ca. 30 m dybt hul i vigen. Det kan være et dødishul, eller måske er det skabt af
kildevæld.

Læs mere
De Nationale Geologiske Interesseområder er præsenteret i bogserien
"Geologisk set" og på Miljødatabasen.
Skov- og Naturstyrelsen har i 2004 udpeget 99 lokaliteter i »Nationale
geologiske interesser langs de danske kyster«.
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3.4 Lavbund
Lavbundsarealer er lavtliggende arealer langs vandløb, tidligere enge og moser,
afvandede søer, tørlagte kyststrækninger og tidligere fjordarme. Disse kan rumme
mange kulturspor og sjældne eller truede plante- og dyrearter. De kan også rense
vand for næringsstof, inden det løber ud i søer og fjorde. Vi vil derfor sikre, at
grundvandet ikke sænkes under lavbunde, og vi vil genoprette vådområder og sikre
arealernes naturværdier, særligt i sårbare områder.

Lavbundsareal

Sø

Kommunegrænse
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På de udpegede lavbundsarealer må tilstanden eller arealanvendelsen ikke ændres,
hvis det forringer muligheden for at genoprette arealerne som vådområder.

Tilstanden og arealanvendelsen på lavbundsarealerne må kun ændres, hvis det kan
begrundes ud fra samfundsmæssige hensyn, og hvis det kan ske uden at forringe
muligheden for at genoprette vådområder, der kan reducere tilførslen af
næringsstoffer til vandmiljøet.

På lavbundsarealer skal byggeri og anlæg så vidt muligt undgås. Nødvendigt byggeri
og anlæg skal udformes, så det ikke forhindrer, at et lavbundsareal i fremtiden kan
genetableres som vådområde eller eng.

Fugle kan forringe flysikkerheden. Derfor skal det afklares, om det er et problem,
inden der bliver genoprettet vådområder inden for 13 km fra flyvepladser.

Nye vådområdeprojekter skal ligge inden for lavbundsarealer udpeget af
kommuneplanen. Hvis et projekt ligger helt eller delvist uden for
lavbundsudpegningen, kræver det et kommuneplantillæg eller en revideret
kommuneplan at realisere projektet.

Administration af retningslinjerne
Herunder kan du læse mere om, hvordan retningslinjerne administreres. Fold ud-fanernes
indhold har oplysende og forklarende karakter og er ikke direkte bindende. Det er
baggrundsviden og skal give myndigheder og borgere forståelse for kommuneplanens
retningslinjer.

Retningslinjerne skal sikre, at vi genskaber den naturlige vandstand på lavbundsarealer
samtidig med, at vi vil sikre eksisterende natur på arealerne. I områder, der er særligt
sårbare overfor landbrugets påvirkninger, gør vi en helhedsorienteret indsats for miljøet og
naturen.

3.4.1 Generel beskyttelse

3.4.2 Ændringer af tilstand og anvendelse

3.4.3 Byggeri og anlæg

3.4.4 Flysikkerhed

3.4.5 Placering af nye vådområder
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Lavbundsarealer er lavtliggende områder som fx arealer langs vandløb, tidligere enge
og moser, afvandede søer, tørlagte kyststrækninger og tidligere fjordarme. Enge,
moser og lavvandede søer er især gået tilbage på grund af intensiv dræning,
pumpning, dyrkning og byvækst. Kyststrækninger og fjordarme er nogle steder ændret
af kystsikring.

Det er vigtigt, at grundvandet ikke sænkes i og omkring lavbundsarealerne.
Grundvandet påvirker naturen og miljøet, og det beskytter kulturhistoriske spor som fx
bopladser, der kan blive ødelagt ved udtørring.

Lavbundsarealerne blev udpeget i 1999 på grundlag af ældre kort, oplysninger fra
Landbrugsministeriets Arealdatakontor og Danmarks Jordbrugsforskning.
Kommuneplanen udpeger lavbundsarealer, der er egnet til at blive genoprettet som
vådområder. Det vil sige, at man skal kunne beskytte områderne og forsøge at føre
dem tilbage til oprindelig tilstand som udyrkede og med høj vandstand.

Formålet med at genskabe vådområder er at få skabt områder, der kan optage
kvælstof og fosfor fra dyrkede arealer, inden næringsstofferne forurener vandløb, søer
og fjorde. Det er et af vigtige mål i den statslige vandmiljøplan.

Højest prioritet har genskabelse af vådområder på lavbundsarealer, som er i stand til
at tilbageholde kvælstof og fosfor. Dernæst prioriteres områder inden for biologiske
kerneområder og spredningskorridorer. Her er der stor biologisk variation, som kan
blive endnu større med flere vådområder.

Vådområder genoprettes ved at genskabe den naturlige vandstand. Det kan ske ved
at ændre eller nedlægge dræn og grøfter, ved at stoppe oppumpning eller ved at
genskabe vandløbene med naturligt forløb og i naturligt leje.

Kommunen tilstræber, at projekterne baseres på lodsejernes frivillige tilsagn.

Lavbundsarealer

Genskabelse af vådområder på lavbundsarealer
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3.5 Skovrejsning
14 % af vores sted er skov. Størstedelen er løvskov, og størstedelen er privat skov. Vi
vil have endnu mere. Plantning af ny skov beskytter grundvand straks, og på
længere sigt følger skovens mange andre værdier med. Og ny skov kan knytte vores
byer bedre sammen med naturen. Vi vil udpege flere områder, hvor vi ønsker
skovrejsning som fremmer byudvikling med natur, og hvor hverken fredninger eller
andre landskabsinteresser taler imod.

Eksisterende skov

Skovrejsningsomraade

Kommunegrænse
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I disse områder ønskes skovrejsning på arealer, hvor anden lovgivning giver mulighed
for det.

I de områder, hvor skovrejsning er uønsket, må der ikke plantes skov. I særlige
tilfælde kan Lejre Kommune give dispensation.

I øvrige landområder må der plantes skov, hvis naturbeskyttelsesloven og anden
lovgivning tillader det.

Skovrejsning skal anvendes til at styrke forbindelser mellem byer og natur, så den
omgivende natur opleves som en integreret del af byen karakter. Dette gælder særligt
for de byer i Lejre Kommune, der rummer ikke rummer meget bynær natur.

Administration af retningslinjerne
Herunder kan du læse mere om, hvordan retningslinjerne administreres. Fold ud-fanernes
indhold har oplysende og forklarende karakter og er ikke direkte bindende. Det er
baggrundsviden og skal give myndigheder og borgere forståelse for kommuneplanens
retningslinjer.

I alt er der 3260 ha skov i Lejre Kommune. 60 % er løvskov, 40 % er domineret af
nåle  skov. Godt 25 % ejes af staten, knap 75 % er privat ejet og en stor del hører til
godserne. Vi ønsker mere skov i kommunen. Siden 2007 er kun plantet cirka 50 ha ny
skov, fordelt på fire arealer i kommunen. Alt sammen privat.

3.5.1 Skovrejsning ønsket

3.5.2 Skovrejsning uønsket

3.5.3 Øvrige områder

3.5.4 Ny skov skal forbinde byer stærkere med naturen

Eksisterende skov

Udpegning af nye skovrejsningsområder
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Kommuneplanen udpeger de områder hvor skovrejsning er ønsket og hvor den er
uønsket. Formålet med de udpegede skovrejsningsområder er:

at beskytte grundvand.
at forbedre forholdene for plante - og dyreliv, herunder at fremme sprednings -
muligheder.
at øge muligheder for friluftsoplevelser.

Det er frivilligt for en jordejer at plante skov. Hvis et område er udpeget skovrejs -
ningsområde, kan jordejer ansøge om tilskud til skovrejsning.

Udpegningerne er blandt andet foretaget af hensyn til de mange store landskabsfred -
ninger, og store arealer med landskabe lige og kulturhistoriske værdier, som er sårbare
over for tilplantning med skov.

Skovrejsning kan medvirke til at sikre rent grundvand. Dele af indvindingsoplandet til
Borrevejle Kildeplads kan ikke udpeges til skovrejsning, fordi det er udlagt som
transportkorridor. Der kan dispenseres til at plante skov, men lodsejeren kan ikke få
tilskud til det. Ved andre kildepladser er oplandet fredet eller udpeget som værdi fuldt
landskab eller kulturhistorisk inter esseområde. Det forhindrer umiddelbart, at
områderne udpeges til skovrejsning.

Kommunen ser gerne på om de værdifulde landskaber og kulturhistoriske interesse -
områder er tidssvarende, når det gælder forhindring af skovrejsning. Og før der
meddeles en tilladelse til skovrejsning vil der blive fortaget en konkret vurdering af
påvirkning af de landskabelige og kulturhi storiske værdier for området. Også i områder
udpeget til skovrejsning skal naturbeskyttelseslovens beskyttelse af fredninger,
naturområder og fortidsmind  er overholdes.

Et areal defineres som skov, når det er større end 0,5 ha, bredere end 20 m, og
bevokset med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum vil danne,
sammenhængende skov af højstammede træer. Nye skovrejsningsprojekter skal være
mindst 2 ha og helst større for at sikre en rentabel træproduktion. Etablering af ny
skov, både selvsået og plantet, skal anmeldes til kommunen på et særligt skema fra
Landbrugs - og Fiskeristy relsen. Ifølge VVM -reglerne skal skovrejsningspro jekter
screenes. Hvis mere end 30 ha ligger i et område, hvor skovrejsning er uønsket, er
skovrejsningen VVM -pligtig.

Størrelse, anmeldelse og miljøvurdering
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Ny skov bør understrege og værne om egnens karakteristiske landskabstræk og
vigtige kulturhistoriske spor, udsigter og kulturmiljøer. Ny skov bør være varieret med
danske, hjemmehørende træarter som fx eg, bøg, el og mange buske. Skoven skal
være tilgængelig for gæster og bør være så tilpas stor, at den kan blive et godt
friluftsområde for alle og give gode levesteder for plant  er og dyr, fx med vådområder
og lysåbne skovenge.

Af hensyn til grundvandet bør skoven primært bestå af løvskov og drives uden
pesticider og gødskning. Nåleskov er uønsket, fordi den kan forsure jorden og dermed
frigive metaller til grundvandet. Der dannes heller ikke så meget grund vand under
nåleskov, fordi fordampningen fra nåletræer er større end fra løvtræer. Nåletræer bør
derfor kun plantes for varia tionens, vildtets og frøforsyningens skyld.

Arkæologiske værdier under pløjelaget kan ødelægges af dybdepløjning, grubning og
tilplantning. Planer for tilplantning skal sendes til det lokale museum, som kan
undersøge sårbare værdier, inden ejeren bearbejder jorden. Via museumsloven er der
afsat penge til disse undersøgelser.

Læhegn, vildtremiser og plantninger op til 0,5 ha er undtaget, og dyrkning af energipil,
pyntegrønt og juletræer i kort omdrift an  ses ikke for at være skovplantning.

Staten giver tilskud til privat skovrejsning på landbrugsjord i henhold til skovloven. Der
gives størst tilskud til løvskov. Inden for skovrejsningsområderne kan private ejere af
landbrugspligtige arealer få højeste til  skud til skovtilplantning, blandt andet med det
vilkår at skoven tinglyses som fredskov. Det er et generelt krav tilskud til skovrejs ning,
at man planter løvskovbryn. De nærmere regler for tilskud og skovrejs ning findes i
Miljø-  og Fødevareministeriets ”Vejledning om tilskud til privat skovrejs ning 2016”.

Udformning og indhold af ny skov

Hensyn til arkæologiske værdier

Tilskudsmuligheder
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Læs mere:
Klik her for at læse mere om tilskud til privat skovrejsning
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3.6 Rekreative ruter
Vandrere, løbere, cyklister og ryttere kan få mange og fantastiske oplevelser i Lejre
Kommune, til gavn for trivsel og sundhed. Vi vil forbedre adgangen til kyster, skove,
søer og åer og sammenkoble eksisterende vandre- og cykelruter gennem
samarbejder med lodsejere, lokalsamfund, foreninger, nationalparken og
nabokommuner. Vi vil især gerne have flere kortere rundture ved byer og
sommerhusområder.

Ramsødalen

Fjernvandrevej E6

Skjoldungestierne
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Følgende adgangsmuligheder må ikke nedlægges, hvis Lejre Kommune vurderer, at
de kan indgå i bynære rundture eller rekreative ruter i det åbne land:

Gennemgående veje og stier
Kirke- og skolestier
Veje og stier, der fører til naturområder, kulturminder, udsigtspunkter og
lignende.

Den rekreative stiplan er en overordnet principplan, der danner grundlag for en mere
detaljeret planlægning af de enkelte strækninger af rekreative ruter og stiforbindelser,
herunder manglende strækninger (”missing links”).

Rekreative ruter og stiforbindelser fra den rekreative stiplan skal indarbejdes i
lokalplaner, så det sikres, at de kan blive etableret.

Fjordstien

Gudernes Stræde

National cykelrute 6

National cykelrute 4

Ringruter Gudernes Stræde

Munkevejen

Elverdamsstien

Istidsruten

Kommunegrænse

3.6.1. Veje og stier generelt

3.6.2. Rekreativ stiplan er principiel

3.6.3 Rekreative ruter og stiforbin  delser indarbejdes i planlægningen

3.6.4 Ruter ved by  og sommerhusområder
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Med udgangspunkt i byer og sommerhusområder skal der arbejdes for at etablere
vandreruter nær byerne og ud i det åbne land, med mulighed for rundture. Ruterne
bør have forbindelse til andre rekreative ruter, hvor det er muligt.

Ved nyanlæg skal de nationale cykelruter og de tværkommunale ruter, herunder
Fjordstien og Elverdamsstien have sikrede skæringer, om nødvendigt over eller under
barrierer, som veje, baner og vandløb, så ruternes oplevelsesværdi, sikkerhed og
sammenhæng tilgodeses.

Administration af retningslinjerne
Herunder kan du læse mere om, hvordan retningslinjerne administreres. Fold ud-fanernes
indhold har oplysende og forklarende karakter og er ikke direkte bindende. Det er
baggrundsviden og skal give myndigheder og borgere forståelse for kommuneplanens
retningslinjer.

Rekreative ruter er sammenhængende forløb af grusstier, mark- og skovveje,
trampespor eller små lidt befærdede veje. Ruterne får et nummer eller et navn.
Gennemgående regionale ruter får de numre, som Vejdirektoratet gav til de tidligere
amter i 1993. Roskilde Amt fik numrene fra 70 til 90. Fordelingen af dem aftales
mellem kommuner inden for det tidligere amt. Ruter, der krydser én eller flere
kommunegrænser, skal så vidt muligt have samme nummer. Fingerplan 2017 udpeger
et sammenhængende overordnet rekreativt stinet af regional betydning.
Hovedformålet er, at skabe størst mulig regional offentlig tilgængelighed til alle
hovedstadsområdets attraktive grønne områder.

De rekreative ruter afmærkes med ensartede skilte efter Vejdirektoratets vej- og
stivisningsregler. Vi vil forbedre afmærkning og formidling på vores eksisterende ruter.
Udvalgte ruter og faciliteter skal tilgodese børn, unge, ældre, mennesker med fysiske
og psykiske handicaps. Borgere med handicap skal have adgang til et aktivt liv med
adgang til natur, kultur og fritidstilbud.

Gennem årene er nedlagt mange markveje, skole- og kirkestier som skal være åbne
for færdsel til fods og på cykel. Hvis disse veje og stier er gennemgående eller fører til
naturtyper, udsigtspunkter, kulturminder og lignende, må de ikke umiddelbart
nedlægges. Planer om at nedlægge eller spærre veje og stier i det åbne land skal

3.6.5 Trafiksikre skæringer

Generelt
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forelægges kommunen 4 uger inden, planen skal gennemføres. Kommunen kan
beslutte, at veje og stier ikke må nedlægges på grund af deres rekreative værdi. Den
rekreative stiplan som vist på oversigtkortet viser eksisterende typer af rekreative
cykelruter, vandreruter og lokale stier.

I landskabet og byerne findes lokale forbindelser som fx skolestier, stier i
parcelhusområder, Spor i Landskabet og kirkestier. Med dem kan oprettes rundture om
byerne og forbindes til længere rekreative ruter.

Ofte mangler kun en mindre forbindelse mellem to blinde veje eller stier, for at man
kan nå frem til en skov eller kyst.

De lokale forbindelser kan ikke ses på oversigtskortet, men på det digitale kort under
temaet lokale stier. Der er offentlig adgang til alle stier og veje i det åbne land (med
mindre der er lovligt skiltet imod det), og størstedelen af disse er ikke markeret på det
digitale kort.

Nye rekreative ruter skal så vidt muligt følge eksisterende hegn og diger, ejendomsskel
eller overgangen mellem mark og eng. De skal så vidt muligt skabe forbindelser til
naturområder, kulturmiljøer og fortidsminder. Ved store åer og søer kan etableres
længere sammenhængende vandrestier eller trampespor, som fx for en del af
Skjoldungestierne.

Rekreative ruter planlægges ud fra borgernes og turisternes behov for adgang og
oplevelser, men uden at tilsidesætte natur- og landskabsinteresser. Muligheden for
handicapvenlige forløb og ridespor skal undersøges.

Hvor det er muligt, bør ruterne kobles til trafikknudepunkter for at fremme varierede
cykel- og vandremuligheder og tilgængelighed til naturen. Ruterne skal realiseres
gennem frivillige aftaler med lodsejerne. Kun hvor der ikke kan opnås frivillige aftaler,
kan ruter og stier søges gennemført ved ekspropriation.

Lejre Kommune undersøger mulighederne for realisere disse nye ruter:

Eksisterende lokale rekreative forbindelser

Nye rekreative ruter
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Istidsruten er et tværkommunalt samarbejde mellem kommuner og oplevelsessteder.
Der arbejdes for at etablere en 200 km lang cykelrundtur i det nordvestsjællandske
landskab. Ruten har fokus på at formidle hvordan istiden har formet det landskab, man
bevæger sig igennem.

Istidsruten skal forbinde Brorfelde Observatorium, Naturpark Åmosen, Geopark
Odsherred og Sagnlandet Lejre. Rute- forløbet benytter så vidt muligt eksisteren- de
veje og stier.

Nye lokale rekreative rundture vil vi gerne have flere af for at skabe mere adgang til
naturen i landsbysamfundene for vandrere, cyklister og ryttere. Lokale rekreative
forbindelser tænkes især at følge eksisterende småstier, skov- og markveje og eller
kunne etableres fx langs markskel, stendiger og gravhøje. Planlagte lokale
forbindelser kan føres videre til større stier og ruter i kommunen. De lokale forbindelser
gennemføres på initiativ fra og sammen med lokale borgere.

Fjordstiens vandredel fortsat. En forlængelse af Fjordstiens vandredel, så man kan
vandre langs kysten i Herslevområdet, ved Lejre Vig og ved Bramsnæs, skal
undersøges nærmere. Intentionen er, at man så vidt muligt skal kunne færdes langs
strandene.

Elverdamsstien er et muligt nyt stiforløb som er skitseret i Fingerplan 2017. Det skal
forbinde de øst-vest gående stisystemer med en nord-sydgående kobling i den
vestlige del af kommunen. Stien skal så vidt muligt forbinde Fjordstien med Køge Å-
stien og have forbindelser til Ringsted og Holbæk Kommuner. Stien skal så vidt muligt
følge Elverdamsdalen langs åen i dens snoede forløb via mark- og skovveje samt
eventuelle nyanlæg.
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3.7 Fritid og oplevelser i
landskabet
Vi vil udvikle mulighederne for at opleve vores natur, landskab og kulturhistorie. Der
skal være plads til både det stille friluftsliv og til udfoldelser, der kræver udstyr, plads
og anlæg samtidig med, at der tages hensyn til naturen. Vi vil især styrke friluftsliv,
som bidrager til trivsel og sundhed, og som tilgodeser børn, unge, ældre og borgere
med fysisk funktionsnedsættelse.

Anvendelsevandsoekyst

Anlægszone1
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3.7.1 Adgang og formidling
I det åbne land, ved søer og åer skal der være størst mulig adgang til oplevelse og
forståelse af landskabs-, natur- og kulturværdierne. Ved kysten skal adgangen sikres
og udbygges. Den offentlige adgang kan reguleres i områder, der er særligt sårbare
over for færdsel.

3.7.2 Støttepunkter for friluftslivet
Der kan etableres støttepunkter for friluftslivet, hvis de kan indpasses i landskabet og
ikke skader beskyttelsesinteresserne. Støttepunkter kan indrettes i eksisterende
bygninger eller knyttes til eksisterende frilufts-, kultur- eller overnatningsanlæg.
Støttepunkterne skal fortrinsvis placeres, hvor der er god stiadgang. Primitive
teltpladser og anløbssteder for kanoer og kajakker kan etableres ved søer, åer og
langs kysten. Langs kysten kan desuden etableres udlejning af kano og kajak.

3.7.3 Nationalpark Skjoldungernes Land
Der samarbejdes med Nationalpark Skjoldungernes Land om fortsat at styrke
adgang, pleje og formidling af natur, landskaber og kulturhistorie i nationalparkens
område.

3.7.4 Badeområder

Anlægszoner2

Støjzone A

Støjzone B

Skydebane

Knallertbane

Støjzone roskilde lufthavn fritid

Kommunegrænse

Generelt

Kyster, søer og åer
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Der er udpeget badeområder, hvor kvaliteten af badevandet bliver kontrolleret. De
rekreative muligheder på strandarealerne kan forbedres efter en nærmere
planlægning - eventuelt lokalplan.

3.7.5 Bade- og bådebroer
Der kan generelt ikke opsættes nye bådebroer langs Roskilde Fjord og Isefjord i Lejre
Kommune. Der kan under særlige omstændigheder etableres badebroer.

3.7.6 Havne
Nye havne og større udvidelser af eksisterende havne forudsætter, at der bliver
udarbejdet kommuneplantillæg med VVM-redegørelse eller VVM-screening, der
godtgør, at beskyttelsesinteresserne ikke bliver forringet. I Roskilde Fjord må der
hverken planlægges nye havne eller udvidelse af eksisterende havne. Ejby Havns
nuværende anvendelse samt regulering af bebyggelsen skal fastlægges i en
lokalplan.

3.7.7 Flersidig anvendelse og o�entlig adgang
Friluftsanlæg skal så vidt muligt bruges til flere forskellige friluftsaktiviteter og være
offentligt tilgængelige. Handicapvenlige løsninger skal indarbejdes. Ved indpasning af
friluftsanlæg i landområdet skal belysning, støj, bygninger og anlæg begrænses.
Bygninger og anlæg skal udformes, så der tages hensyn til omgivelserne.

3.7.8 Anlægszone 1: Forbud
I anlægszone 1 kan ikke etableres nye golfbaner, rideanlæg eller andre areal- eller
bygningskrævende friluftsanlæg. Eksisterende anlæg kan heller ikke udvides.
Råstofområder, der ikke er udgravet, overgår fra anlægszone 1 til anlægszone 3 i takt
med, at de er færdiggravet og efterbehandlet.

3.7.9 Anlægszone 2: Begrænsninger 
I anlægszone 2 kan der etableres nye golfbaner, rideanlæg og andre areal- eller
bygningskrævende friluftsanlæg, og eksisterende anlæg kan udvides, hvis det ikke
skader beskyttelsesinteresserne. Naturskoler, besøgsgårde og tilsvarende
begrænsede bygningsanlæg kan anlægges eller indrettes i eksisterende bygninger,
hvis anvendelsen ikke skader beskyttelsesinteresserne.

 3.7.10 Anlægszone 3: Alle anlæg 
I anlægszone 3 kan der anlægges nye golfbaner, rideanlæg og andre areal- og
bygningskrævende friluftsanlæg, og eksisterende kan udvides. Der kan også
anlægges naturskoler, fritidscentre og besøgsgårde. I efterbehandlede råstofgrave

Det åbne land
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kan eksisterende anlæg udvides og nye anlægges, når det sikres, at anlægget ikke
sprøjtes, gødskes eller på anden måde forurener grundvandet.

3.7.11 Støjzone A: Forbud
I støjzone A kan støjende friluftsanlæg ikke placeres eller udvides.

3.7.12 Støjzone B: Begrænsninger
I støjzone B kan der undtagelsesvis placeres støjende friluftsanlæg, der kræver
begrænsede bygninger og andre faste anlæg, hvis det ikke skader
beskyttelsesinteresserne.

3.7.13 Støjzone C: Alle anlæg
I støjzone C kan støjende friluftsanlæg lanceres og udvides, når de overholder de
vejledende grænser for støj fra friluftsanlæg. Skydebaner kan kræve
kommuneplantillæg. Flyvepladser og motorsportsbaner kan kræve VVM-vurdering og
kommuneplantillæg.

3.7.14 Støjzone Roskilde Lufthavn
I støjkonsekvensområderne kan der ikke gives tilladelse til udlægning af rekreative
områder med overnatning. 

Administration af retningslinjerne
Herunder kan du læse mere om, hvordan retningslinjerne administreres. Fold ud-fanernes
indhold har oplysende og forklarende karakter og er ikke direkte bindende. Det er
baggrundsviden og skal give myndigheder og borgere forståelse for kommuneplanens
retningslinjer.

Retningslinjerne skal sikre, at vi udvikler borgernes og turisters muligheder for at opleve
naturen, landskabet og kulturhistorien i hele kommunen. Vi vil især styrke friluftsliv, som
bidrager til sundhed og livskvalitet, og som tilgodeser børn, unge, ældre og borgere med
handicap.

Adgang til natur-, kultur- og landskabsoplevelser

Støj

Generelt
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De rekreative interesser knytter sig til hele det åbne land og kysterne i kommunen. De
mest varierede og oplevelsesrige landskaber ligger i områder, der er udpeget for deres
landskabelige, geologiske, kulturhistoriske og biologiske værdi. De mest brugte
landskaber ligger bynært.

Adgang og rekreative stier og faciliteter skal prioriteres højt. Det vil afspejle sig i
planlægning af fremtidige stier og faciliteter for borgere og turister. Handicapvenlige
stier, siddemuligheder, støttepunkter og ridemuligheder i det åbne land skal så vidt
muligt indarbejdes, når der er et særligt behov.

Naturbeskyttelsesloven giver borgerne adgang til alle kyster, veje, stier, skove og
udyrkede arealer. Denne adgang kan udbygges med stier og afmærkede ruter for
vandrere og cyklister, som det fremgår at afsnit 3.6 om rekreative ruter. Natur- og
kulturværdierne kan formidles i større sammenhænge, og formidlingen skal styrkes.
Det kan fx være gennem naturvejledning, digitale medier, turfoldere,
informationstavler, aktiviteter og events.

Støttepunkter
Støttepunkter er anlæg, der kan etableres uden at genere landskabs- og
naturværdierne. Det kan være parkeringsarealer for 3-5 biler, bænke, siddestubbe,
primitive teltpladser, shelters, bålpladser, toiletter, anløbsbroer for kano og kajak,
badebroer, fiskepladser, kiosker, udlejnings- eller udskænkningssteder, økobaser og
grejbanker, der knyttes til naturformidling og naturaktiviteter. Støttepunkter kan også
være besøgscentre, spejderhytter eller klubhuse, hvis aktiviteter er nøje knyttet til det
åbne land.

Støttepunkterne i landområdet skal fremme det almene friluftsliv både til lands og
langs kommunens kyster. Hvor der er landskabs-, kultur- og naturoplevelser, fx åer,
søer, kyst og fjord, kan støttepunkter gavne friluftslivet.

Særlige muligheder for adgang og ophold for borgere med fysiske og psykiske
handicaps skal tænkes ind i planlægning og etablering. Børn og unges behov for
naturoplevelser og aktiviteter skal søges tilgodeset gennem gode tilbud og muligheder,
der ligger tæt på byerne. Støttepunkter skal have god stiadgang, og det er en fordel,
hvis de kan nås med offentlig transport. Det er også en fordel, hvis de kan indrettes i
eksisterende bygninger eller friluftsanlæg i det åbne land med en form for betjening.

Kyster, søer og åer
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Det er vigtigt, at natur-, kultur- og landskabsværdier langs kysterne bevares, og at
adgangen sikres og udbygges, så man kan nyde værdierne. Derfor skal de åbne
kyststrækninger bevares åbne, og byggeri, som anfægter de åbne kyststrækninger,
skal undgås.

Badeområder
Langs kysterne må alle færdes til fods, bade og tage ophold, dog må man ikke bade
eller tage ophold nærmere end 50 m på beboelse. På kommunalt ejede
kyststrækninger findes mindre faciliteter, fx badebro, bord og bænk, toilet eller primitiv
teltplads.

Herslev Strand har Blå Flag. Det betyder, at der er toilet- og handicapfaciliteter, telefon
og redningsmateriel, og at badevandkvaliteten overvåges i badesæsonen. På andre
strande bør mulighederne for at forbedre ophold undersøges.

Teltpladser og anløbssteder for kano/kajak
Der er stigende interesse for sejlads med kajakker, men relativt få anløbssteder.
Foruden havnearealer udgør 26 eksisterende teltpladser rundt om fjordsystemet et
velegnet tilbud til roere. Teltpladserne ligger alle ud til eller helt tæt på kysten og er
også etableret i tilknytning til Fjordstien. Pladser til overnatning samt anløbssteder for
kano- og kajaksejlads bør udbygges i tilknytning til eksisterende friluftsanlæg eller
offentligt ejede arealer, så det giver mulighed for længerevarende ture både for
cyklister, vandrere og roere i kano og kajak.

Bade- og bådebroer
Der findes mange bade- og bådebroer langs kysterne, især langs Roskilde Fjord. De
er til stor glæde for mange borgere, men er ofte forbeholdt ejerne af de ejendomme,
hvor broerne er anlagt.

Broerne giver øget sejlads med blandt andet motorbåde, og det kan give konflikter i
forhold til fuglelivet, ikke mindst i Roskilde Fjord, der er udpeget som EF-
fuglebeskyttelsesområde og vildtreservat.

Nye badebroer kan etableres, og eksisterende kan udvides, hvor der er offentlig
adgang til både kysten og broen, eller hvor broen er sundhedsfremmende og til gavn
for en særlig gruppe mennesker. Broen må ikke forringe naturbeskyttelsen, og der kan
maksimalt anlægges én badebro pr. grundejerforening, der har areal ud til kysten. Der
skal være mindst 300 m til nærmeste anden badebro.
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I Roskilde Fjord kan bådebroer ikke anlægges og udvides. Bådene henvises til
eksisterende havne. I Isefjord kan nye bådebroer ikke anlægges, men eksisterende
broer kan udvides, hvis det ikke forringer naturbeskyttelsen. Der kan gøres
undtagelser for bådebroer ved Isefjord, hvis der bliver offentlig adgang til at bade fra
broen. Store dele af Isefjordskysten er friholdt for anlæg, en del af kysten og
tilstødende naturområder er fredede, og det er vigtigt at bevare de uberørte
kyststrækninger intakte.

Havne
Kystdirektoratet er myndighed for søterritoriet og træffer afgørelse om udvidelser og
nyetablering af havne i fjordene.

Der er 4 havne i kommunen: Herslev, Lyndby, Gershøj og Ejby. Der findes ikke nyere
undersøgelser af behovet for flere havnepladser. Der må ikke planlægges nye eller
udvides havne i Roskilde Fjord ifølge habitatbekendtgørelsen. Af hensyn til fuglelivet
og internationale beskyttelsesinteresser i Roskilde Fjord, skal færdslen på fjorden
holdes på et niveau, der tager hensyn til både ynglende og rastende fugle, herunder
ikke mindst de arter, som fjorden er udpeget på grundlag af. Der bør arbejdes for en
samlet plan for beskyttelse og benyttelse for hele Roskilde Fjord med fælles
retningslinjer for blandt andet havne, bådebroer og andre vandorienterede anlæg.

Isefjord er ikke omfattet af nationale eller internationale beskyttelseskonventioner.
Kysten i den sydlige del ved Tempelkrogen, Egernæs og Bramsnæs Vig samt
skrænterne nord og syd for Ejby Ådal er fredede. Havnekapaciteten kan derfor kun
udvides ved Ejby, og det forudsætter at beskyttelsesinteresserne ikke forringes.

En udvidelse kan kræve kommuneplantillæg og VVM-vurdering.

Flersidig anvendelse og o�entlig adgang
Offentligheden bør have adgang til at benytte friluftsanlæg og bygninger i det åbne
land, der har almen interesse. Fx kan friluftsanlæg til golf og ridning også bruges til
gåture, skiløb, cykling, leg og boldspil. Anlæggene skal være store nok til, at de
forskellige aktiviteter ikke forstyrrer hinanden, og de skal indrettes, så naboer og
brugere ikke udsættes for risiko eller gener. Der skal anlægges stier, som forbindes
med andre stier til natur- og landskabsområder.

Arealkrævende friluftsanlæg

Det åbne land
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Det er vanskeligt at placere areal- og bygningskrævende anlæg uden at forringe
beskyttelsesinteresser og fredede arealer.

Nogle friluftsanlæg beslaglægger store arealer, der medfører væsentlige indgreb i
landskabet og naturen, fx golfbaner, rideanlæg med ridehal, stalde og folde samt
spejdercentre. Kommuneplanen inddeler landområdet i anlægszoner (1, 2, 3),
afhængigt af om store friluftsanlæg kan fungere sammen med andre interesser og
aktiviteter uden for byområdet. Retningslinjerne gælder for nye anlæg og ændring eller
udvidelse af eksisterende anlæg. Allerede fastlagte anlæg, som er muliggjort gennem
fx fredning eller lokalplan, skal respekteres.

Anlægszone 1: Forbud
Arealkrævende anlæg betragtes som uforenelige med internationale
beskyttelsesområder for dyre- og planteliv, eksisterende skov, uudgravede
råstofområder og transportkorridorer.

Disse arealer er samlet udpeget som en forbudszone.

Råstofområder, der ikke er udgravet, er både arealer, hvor indvinding ikke er begyndt,
og hvor indvinding er i gang. Disse områder overgår fra zone 1 til zone 3, når de
udgravet og efterbehandlet.

Anlægszone 2: Begrænsninger
Zone 2 er en zone, der omfatter beskyttelses- og drikkevandsinteresserne.
Arealkrævende friluftsanlæg kan placeres her, hvis det kan godtgøres, at der kan
tages særlige hensyn til beskyttelsesinteresser, landbrug, skovrejsning,
lavbundsarealer og andre beskyttelsesinteresser, herunder de værdier, der er årsagen
til udpegningen af beskyttelsesområdet.

Det er en klar forudsætning, at der foretages en konkret vurdering på stedet, så
beskyttelsesområdernes landskabs-, natur- og kulturværdier ikke forringes. Det
forudsættes også, at eventuelle friluftsanlæg ikke griber ind i beskyttede områder
såsom § 3-naturområder, potentielle vådområder og fredede områder med videre.

Golfbaner og store rideanlæg medfører intensiv brug af arealer, der ændrer
landskabets karakter og oplevelsen. Derfor skal anlæggene tilpasses stedets terræn
og beplantning, og naturtyper og beskyttelsesområder med unikke landskabs-, natur-
og kulturværdier må ikke tilsidesættes.
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I biologiske kerneområder og spredningskorridorer skal tages særligt hensyn til dyrs
og planters levesteder, og anlæggene skal medvirke til at forbedre levestederne ved
etablering af vådområder og beplantning.

På lavbundsarealer skal anlæggene omfatte genopretning af vådområder eller andre
naturområder.

I kulturhistoriske og geologiske interesseområder skal anlæggene kunne indrettes
uden at forringe de sammenhængende kulturmiljøer og dannelsesformer, der er årsag
til udpegningen.

På arealer med grundvandsressourcer eller vandløb må store friluftsanlæg indrettes
på vilkår, der tager hensyn hertil. Store græsningsarealer til rideanlæg skal tage
hensyn til § 3-naturområder, fx ved græsning og håndtering af gødning. Nye golfbaner,

som i gennemsnit bruger 5.000- 10.000 m3 vand om året, skal ved tilladelse til
vandindvinding tilgodese hensyn til nærliggende vådområder. I områder med
drikkevandsinteresser skal der spares på vandet, fx ved at vande med genbrugsvand
eller overfladevand. Ved vandingstilladelser til golfbaner og andre større friluftsanlæg i
grusgrave, hvor grundvandsressourcen er særligt sårbar, skal der stilles krav, som
sikrer, at forurenende stoffer ikke siver ned til grundvandet.

I områder med kildepladszoner og nitratfølsomme indvindingsområder skal golfbaner
etableres og drives med et minimalt forbrug af gødning og pesticider. Det vil sige, at
der skal anvendes robuste græstyper, og at golfbanerne skal plejes med mindst muligt
gødning og pesticider.

I særligt værdifulde landbrugsområder skal der tages hensyn til landbrugets struktur,
og i skovrejsningsområder skal skovplantning indgå i anlægget.

Mindre arealkrævende anlæg som fx små ridehuse, ridebaner, spejderhytter og
klubhuse, der tjener et fritids-, undervisnings-, og ungdomsformål, kan tillades i
anlægszone 2, hvis anvendelsen er knyttet til det åbne land, og hvis det ikke forringer
beskyttelsesværdierne. Anlægget skal om muligt placeres nær eksisterende byggeri.
Der må ikke opsættes lys på ridebaner. Anlæggene skal så vidt muligt forbindes med
trafikstier eller rekreative stier. For rideanlæg skal der arbejdes for etablering af
ridespor mellem anlægget, eventuelle nærliggende skove og kyster, så børn og unge
kan ride sikkert i det åbne land. Ridespor bør adskilles fra rekreative vandre- og
cykelstier.
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Overflødiggjorte landbrugsbygninger, skovboliger eller andre små bygninger, som har
været anvendt i land- og skovbruget eller i fiskeriet, kan med fordel anvendes og
indrettes til små formidlingscentre, naturskoler, naturrum eller besøgsgårde. Det kan fx
være overflødiggjorte bygninger i statsskovene, små fiskerhuse langs kysten ved
Roskilde Fjord og Isefjord eller bygninger på bynære landbrug. Hvis ejerne er
indstillede på et ejerskifte eller udlejning, kan bygningerne med lidt ændringer i
indretning og måske istandsættelse øge formidlingen af naturværdierne i området.
Hensynet til beskyttelsesinteresserne, vurdering af befolkningsunderlag samt kollektiv
trafikbetjening bør indgå i planlægning af den fremtidige anvendelse.

Anlægszone 3: Alle anlæg
Anlægszone 3 omfatter områder uden for anlægszone 1 og 2. Her kan etableres nye
arealkrævende friluftsanlæg, hvis der tages hensyn til § 3-naturområder, grundvandets
særlige sårbarhed i tidligere grusgrave og eventuelt andre beskyttelsesinteresser i
området.

Støjende friluftsanlæg er fx flyvepladser, motorsportsbaner og skydebaner. De skal,
uanset om de placeres på landet eller i byen, kunne overholde de vejledende grænser
for støj fra friluftsanlæg. Kommuneplanen definerer nogle zoner med forskellig
følsomhed for støjens påvirkning af oplevelsesværdier og forstyrrelse af dyre- og
fuglelivet. Derfor er også landområder omfattet af retningslinjerne for støjende
friluftsanlæg. Det anbefales at afvikle eksisterende støjende friluftsanlæg inden for
beskyttede naturtyper, når man kan.

Det er ingen flyvepladser i Lejre Kommune, og der er ingen planer om at etablere det.
Støjkonsekvensområdet for Roskilde Lufthavn rækker dog ind i Lejre Kommune.
Støjkonsekvensområdet er reguleret af Fingerplan 2017.

Der er 5 private skydebaner og 1 offentlig knallertbane i kommunen. Der kan opstå et
behov for nye motorsportsbaner til børn og unge. Mere sundhedsfremmende og
mindre støjende er BMX-cykelbaner, som der er politisk ønske om at etablere ved de
større byer.

Støjzone A: Forbudszone
Støjzone A er de områder, der er mest sårbare over for støj, og hvor støjende
friluftsanlæg normalt ikke kan placeres. Dog kan fx små motorsportsbaner, små
støjende friluftsanlæg, der henvender sig til børn og unge undtagelsesvis placeres i

Støj
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zone A, da brugerne er afhængige af bynær placering eller områder med god
trafikbetjening. Anlæggene kan dog ikke placeres inden for de internationale
beskyttelsesområder. Placering skal foretages efter nærmere planlægning, hvor det
kan dokumenteres, at det ikke forringer beskyttelsesinteresserne, og at anlæggene
kan overholde de vejledende grænser for støj fra friluftsanlæg.

Støjzone A omfatter:

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder), hvor dyre- og
fuglelivet kan blive forstyrret, og hvor støj vil ødelægge naturoplevelsen, samt et
afstandsbælte på 500 m udenom.
Beskyttelsesområder i øvrigt samt skove, hvor støj vil forstyrre.

Støjzone B: Undtagelsesvis placering
Støjzone B er områder, hvor støjende friluftsanlæg undtagelsesvis kan placeres,
afhængigt af anlægget og de konkrete interesser det pågældende sted.

Støjzone B omfatter:

Transportkorridoren, hvor specielle arealer kan anvendes midlertidigt eller evt.
permanent til støjende aktiviteter med begrænsede bygninger og anlæg.
Udgravede råstofområder, der kan tilbyde »naturlig« støjskærm for
aktiviteterne. Graveområder kan inden udgravning tænkes anvendt midlertidigt
til støjende aktiviteter. Det er en forudsætning, at anlægget ikke medfører risiko
for forurening af grundvandet.

Støjzone C: Mulige placeringer

Støjzone C er områder i det åbne land uden beskyttelses- eller andre
kommuneplaninteresser, der kolliderer med støjende anlæg.

Støjende friluftsanlæg kan placeres i støjzone C, hvis de kan overholde Miljøstyrelsens
gældende vejledninger om støj. Allerede støjbelastede arealer bør indgå i
overvejelserne for støjende anlæg. Projekter kan kræve kommuneplantillæg med
VVM-vurdering.

Støjende vandsport
Sejlads med vandscootere, jetski, luftpudefartøjer og tilsvarende fartøjer er forbudt i
hele Roskilde Fjord op til Frederiksværk.
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I Isefjord er sejlads med disse fartøjer ikke tilladt inden for 300 meter fra kysten eller
300 meter fra fredede områders grænser på vandet, fx ud for skrænterne ved Ejby
Ådal. Dog kan man med en fart på højst 5 knob sejle ud fra havne, gennem 300
meterzonen og kun i selve sejlrenden. Kommunalbestyrelsen kan dispensere til
særlige arrangementer efter Miljøministeriets bekendtgørelse om sejlads med
vandscootere med videre.
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4. Mobilitet og infrastruktur
 
Vores sted er i bevægelse

Lejre Kommune er en pendlerkommune. Vores 49 landsbyer og småbyer ligger spredt ud
over hele kommunens geografi, og transport er en fast bestanddel af hverdagen for de
fleste. Samtidig flytter flere borgere og biler til, og omkring halvdelen af kommunes CO2

udledning kommer fra transport, særligt fra private benzin- og dieselbiler.

Derfor vil vi fremme sikker, effektiv og klimavenlig mobilitet, hvor flere cykler og bruger
kollektiv trafik. El-biler, el-busser og el-cykler med tilhørende ladeinfrastruktur skal blive en
større del af hverdagslivet. 
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4.1 Infrastruktur og klima
Vi vil fremme tiltag, der mindsker CO2-udledning fra trafik. Vi skal have et effektivt

vejnet, der bringer os nemt og sikkert fra sted til sted. Og vi skal have tilstrækkelig
og god parkering, især ved butikker og stationer. Detaljeret planlægning skal fremme
trafiksikkerhed, hindre overbelastning af vejene og sikre, at infrastrukturen hænger
sammen, både i kommunen og på tværs af kommunegrænser.

Offentligt parkeringsareal

Motorvej

Hovedlandevej

Gemfartsvej
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Kommunens vejnet består af statsveje (motorvej og hovedlandeveje), kommuneveje
(gennemfartsveje, trafikveje og lokalveje) og private fællesveje, som vist på
retningslinjekortet.

Trafikmønstret skal løbende vurderes, og trafiksikkerheden skal fremmes, hvor det er
nødvendigt. Det kan for eksempel ske ved:

at dæmpe hastigheden med bump, hævede �ader eller lignende,
at anlægge krydsningspunkter for de bløde tra�kanter,
at adskille tra�kanterne på veje, cykel  og gangstier.

Der skal gennemføres en analyse af trafiksikkerhed og tilgængelighed ved større
udviklings- og anlægsprojekter.

Vejnettet skal udbygges gradvist, når Lejre Kommune vurderer, at det er nødvendigt i
forhold til vejnettets sikkerhed, kapacitet, fremkommelighed og trafikanternes rejse  tid.
Vejdirektoratet træffer beslutning om udbygning af statsvejene.

Ved planlægning af trafikbetjeningen af nye bolig- og erhvervsområder skal der tages
hensyn til klima, naturen, økologiske forbindelser, landskabelige værdier,
kulturmiljøer, samt afviklingen af trafikken i det samlede byområde. Der skal tages
udgangspunkt i de bløde trafikanter - især mennesker med handicap, skolebørn og
ældre - når nye byområder og byrum planlægges.

Trafikvej

Lokalvej

Privat fællesvej

Kommunegrænse

4.1.1 Vejnettets ejerforhold

4.1.2 Trafiksikkerhed

4.1.3 Analyse af trafiksikkerhed og tilgængelighed

4.1.4 Udbygning af vejnettet

4.1.5 Trafikbetjening af nye bolig- og erhvervsområder
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Ved planlægning af nye trafikanlæg i det åbne land skal der tages hensyn til klima,
naturen - økologiske forbindelseslinjer, landskabelige værdier og kulturmiljøer.
Barrierevirkning for dyr, planter og mennesker skal undgås.

Overgangen til klimaneutrale drivmidler skal fremmes, for eksempel ved etablering af
ladeinfrastruktur, der understøtter omstillingen til elbiler. Dette skal ske i takt med, at
muligheder og behov vokser.

Muligheder for delebiler og samkørsel skal styrkes for eksempel gennem oprettelse af
samkørselsstoppesteder og parkering til delebiler ved stationer og andre relevante
steder. Samkørsel og delebiler ved stationerne skal også gøre det lettere at anvende
kollektiv transport.

Lejre Kommune prioriterer og konkretiserer anlægsarbejderne på vejområdet med
udgangspunkt i trafiksikkerhedsplanen, infrastrukturplanen og stiplanen. Planerne
opdateres løbende efter behov.

Administration af retningslinjerne
Herunder kan du læse mere om, hvordan retningslinjerne administreres. Indholdet har
oplysende og forklarende karakter og er ikke direkte bindende. Det er baggrundsviden og
skal give myndigheder og borgere forståelse for kommuneplanens retningslinjer.

Transport er den største kilde til CO2-udledning i Lejre Kommune, og derfor er arbejdet for
at fremme klimavenlig mobilitet et selvstændigt indsatsområde i Lejre Kommunes Klimaplan
”Vores Sted – Vores Klima”. I 2050 skal vores transport være CO2-neutral, og udledningen
fra transporten skal reduceres med 20 % i 2025 og 30 % i 2030 – set i forhold til 2017.

Cykling og kollektiv trafik skal gøres mere attraktiv, blandt andet med bedre
parkeringsmuligheder ved stationerne. Det skal tynde ud i bilerne på vejene. Muligheden for
parkeringsanlæg ved motorvejstilkørsler undersøges for at fremme samkørsel. Vi vil

4.1.6 Trafikanlæg i det åbne land

4.1.7 Ladeinfrastruktur

4.1.8 Omstilling til alternative transportmidler

4.1.9 Prioritering og konkretisering
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understøtte mulighederne for at anlægge ladestationer og udvidelse af delebilsordninger,
hvor det er muligt.

70 % af arbejdsstyrken i Lejre Kommune tager ud af kommunen for at arbejde. Lejre
Kommune er med andre ord en pendlerkommune, der byder på over 800.000
arbejdspladser inden for en time fra Hvalsø. Samtidig er bilen det foretrukne
transportmiddel i Lejre Kommune, hvor vejtrafikken står for 84 % af emissionerne fra
transportsektoren, og af dem kommer 91 % fra benzin- og dieselbiler. Lejreborgerne
bor spredt i de 49 landsbyer og småbyer, og transport fylder meget i hverdagen. Når
man skal arbejde, handle, besøge venner, hente børn i skolen, dyrke fritidsinteresser
eller gå en tur i skoven. Det samme gælder trængsel og utilstrækkelig trafiksikkerhed,
som mange oplever - ikke mindst de bløde trafikanter og cyklisterne, der færdes på
veje uden cykelstier.

Lejre Kommunes rolle i omstillingen til elbiler er begrænset. Det vil fortrinsvist være
staten og markedet, der skal sikre den nødvendige lade-infrastruktur og adgang til de
elbiler, Lejre-borgerne vil bruge og har råd til at betale.

Læs mere i Lejre Kommunes Klimaplan "Vores Sted - Vores Klima" 
 
Skift til klimaneutrale drivmidler 
Lejre Kommune kan understøtte omstillingen til elbiler via ladestandere ved
kommunens to rådhuse, stationerne og andre kommunale bygninger. Lejre Kommune
kan også udskifte sine egne biler til elbiler, og sammen med Movia, nabokommuner og
Region Sjælland kan de eksisterende busser erstattes med elbusser eller brintbusser.
De emissionsfri biler og busser giver ud over klimagevinsten den merværdi, at de
støjer markant mindre og ikke udleder partikler i lokalmiljøet.

Omstilling til alternative transportmidler 
Tæt på 50 % af Lejre-borgerne over 18 år er interesserede i alternativer til biltransport.
De foretrukne transportmidler er cykel eller tog. Faktisk har cyklerne vundet lidt frem i
kommunen de seneste år, og med introduktionen af de nye og bedre cykler, fx nye
generationer af el-cykler, er muligheden for at cykle længere ture blevet bedre for alle.
Ved at fremme mere attraktive vilkår for cyklisme og kollektiv transport, fx på
stationsområderne og ved et mere udbygget cykelstinet, styrkes Lejre-borgernes
muligheder for at erstatte bilture med cykel- og togture.

Omstilling til alternative transportmidler
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Delebiler 
Lejre Kommune vil også arbejde for at fremme brugen af delebiler. Gennem bedre
vilkår for fx delebilsparkering, via samarbejde med relevante aktører om at tiltrække
flere delebiler, gennem fremme af relevante digitale platforme, og ved at skabe
synlighed om tiltaget. I omstillingsprojektet "Mobilitet på tværs" (i regi af Gate21) tester
interesserede landsbyer omstilling til mere klimavenlige transportformer, elcykler,
elbiler, delebiler, samkørsel mv. Projektet er blevet tilbudt landsbyerne gennem
Landsbyudvalgets arbejde i efteråret 2020 og foråret 2021. 

Reduktion i transportbehov generelt 
Hjemmearbejdsdage og digitale møder kan skabe færre biler på vejene – det har
coronakrisen lært os. Det samme gælder styrkelse af den lokale service i hverdagen,
der gør det muligt at transportere sig kortere til indkøbsmuligheder, læge,
kontorfællesskaber mv. 44 % af Lejreborgerne over 18 år opfatter hjemmearbejdsdage
som en attraktiv mulighed i forhold til at reducere transportbehov.

Investeringer i konkrete vej-, sti- og trafiksikkerhedsprojekter bliver prioriteret og udført
løbende i henhold til infrastrukturplanen, trafiksikkerhedsplanen og stiplanen. Planerne
skal løbende revideres og opdateres til det aktuelle uheldsbillede,
skolevejsproblematikker og andre projekter. Lejre Kommune vil trafikløsninger, der er
sikre og tilgængelige for alle og som understøtter . Færdselsarealerne skal indrettes,
så de bløde trafikanter, især mennesker med handicap, skolebørn og ældre, tilgodeses
mest muligt.

Ved alle større anlægsprojekter skal gennemføres en analyse af trafiksikkerhed og
tilgængelighed. Vejdirektoratet er myndighed for statsvejene og kan tillade ændringer
her, fx ved kryds eller ind- og udkørsler til hovedlandeveje. Ved byggeri og byudvikling
skal trafikplanlægning inddrages fra start for at sikre de bedste løsninger for
trafiksikkerhed, fremkommelighed, kapacitet og miljøpåvirkning.

Investeringer i infrastruktur skal så vidt muligt medvirke til at fremme klimaomstillingen,
understøtte klimatilpasning, og så vidt muligt skabe merværdi lokalt i form af mere
natur, bedre mødesteder, øget opholdskvalitet, lokal attraktivitet m.v. 

Prioritering af infrastrukturprojekter og investeringer
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4.2 Cykel- og gangstier
Vores sted ligger i fabelagtigt cykelterræn, og cykeltrafik er godt for dem, der cykler
og for alle, der nyder færdsel uden støj og forurening. Endnu flere skal cykle i Lejre
Kommune. Vi skal have flere cykel- og gangstier, som hænger sammen i kommunen
og på tværs af kommunegrænserne. Stierne skal gøre det nemmere, sikrere og
sjovere at cykle til skole, arbejde, fritidsaktiviteter og andet.

Eksisterende trafiksti

Planlagt trafiksti

Kommunegrænse

4.3.1 Trafik- og skolestier
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Stinettet skal udbygges, så det forbinder bysamfund, trafikale knudepunkter, skoler og
daginstitutioner inden for kommunen. Eksisterende og planlagte trafikstier er vist på
kortet. Arbejdet for et attraktivt og kommunedækkende cykelstinet er en del af Lejre
Kommunes Klimaplan.

Når der skal etableres nye boligområder, og når eksisterende vej- og stianlæg skal
renoveres, skal der planlægges med udgangspunkt i de gående og cyklisterne blandt
andet med henblik på at sikre adgang til skoler og daginstitutioner.

Lejre Kommune prioriterer og konkretiserer anlægsarbejderne på vejområdet med
udgangspunkt i trafiksikkerhedsplanen, infrastrukturplanen og stiplanen. Planerne
opdateres løbende efter behov. Herudover undersøges i forlængelse af Lejre
Kommunes Klimaplan mulighederne for at udarbejde en klimavenlig cykelstrategi for
Lejre Kommune.

Der skal sikres sammenhæng mellem trafikstinettet og det rekreative stinet.

Lejre Kommune og trafikselskaber skal ved forbedring af kollektive trafikknudepunkter
sørge for, at der er attraktiv og tilstrækkelig cykelparkering, som er placeret bedst
muligt i forhold til skiftemuligheder.

Lejre Kommune og trafikselskaber skal arbejde for, at der er attraktiv og tilstrækkelig
cykelparkering ved stationerne i Hvalsø og Lejre by.

Administration af retningslinjerne
Herunder kan du læse mere om, hvordan retningslinjerne administreres. Indholdet har
oplysende og forklarende karakter og er ikke direkte bindende. Det er baggrundsviden og
skal give myndigheder og borgere forståelse for kommuneplanens retningslinjer.

4.3.2 Nye boligområder

4.3.3 Prioritering og konkretisering

4.3.4 Regionalt trafikstinet og rekreativt stinet

4.3.5 Cykelparkering

4.3.6 Cykelvenlige stationer
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Cykel-og gangstier er med til at forbinde boligområder med skole, sfo'er og
daginstitutioner. Cykel- og gangstier indgår i kommunens hovedfærdselsnet og
forbinder byer og landsbyer med hinanden og skaber bedre adgang ud i landskabet og
naturen. Cykel- og gangstier skal helst være i eget trace eller tydeligt adskilt fra
biltrafikken, fx med græsrabat eller kantsten. På strækninger med direkte kontakt til
biltrafik skal biler og cykler adskilles tydeligt, fx ved en farvet cykelbane.

Der skal være sikre kryds de steder, hvor mange fodgængere og cyklister skal krydse
vejen. Vi skal sikre, at cykelstierne har en jævn og fornuftig belægning, der er egnet tiI
cykling. Stierne skal have en standard, som giver de bedste forhold for cyklisterne,
herunder sikkerhed, fremkommelighed, vintervedligeholdelse- og renholdelse. Ved
anlæggelsen er det også vigtigt at sikre, at brugen af stierne blive en god rekreativ
oplevelse.

Fingerplan 2017 udpeger et sammenhængende overordnet cykelstinet af regional
betydning. Nettet omfatter også Lejre Kommune. Hovedformålet med stierne er at
tilbyde så direkte og hurtige ruter som muligt for cykeltransport fra bolig til arbejde.
Linjeføringerne er principielle. Sammen med vores nabokommuner vil vi arbejde for, at
supercykelstinettet kommer til Roskilde og helt ud til Lejre Kommune til gavn for alle
cyklister, pendlere, cykelturister mv.

Cykel- og gangstier

Trafikstier af regional betydning og supercykelstier
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4.3 Kollektiv trafik
Vores kollektive trafik skal være så attraktiv, at flere lader bilen stå og tager tog og
bus. Det vil mindske trængsel på vejene og være godt for klimaet. Alle skal kunne
bruge kollektiv transport til skole, læge, butikker, arrangementer og fester, og vores
kollektive transport skal let og klimavenligt kunne kombineres med andre
transportformer. Vi planlægger flere parkeringspladser ved stationer, både til cykler
og biler.

Togstation

Jernbane

Rutebusstrækninger

Knudepunkter
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Lejre Kommune skal arbejde for bedre rammevilkår for den klimavenlige og attraktive
kollektive transport regionalt og nationalt, så flere vælger den kollektive transport som
alternativ til bilture.

Hvalsø og Lejre stationer skal gøres mere attraktive og klimavenlige, så flere vælger
den kollektive transport. Overgangen mellem privat og kollektiv transport skal gøres
så let som mulig – blandt andet ved at fremme lokale forhold for cyklister, samkørsel,
delebiler og øget opholdskvalitet.

Lejre Kommune vil i samarbejde med trafikselskaberne understøtte overgangen til
fossilfri bus og togdrift.

Ved byudvikling og nybyggeri skal betjening med kollektiv trafik tænkes ind fra
projektstart.

Administration af retningslinjerne
Herunder kan du læse mere om, hvordan retningslinjerne administreres. Indholdet har
oplysende og forklarende karakter og er ikke direkte bindende. Det er baggrundsviden og
skal give myndigheder og borgere forståelse for kommuneplanens retningslinjer.

Efter kommunalreformen er det økonomiske ansvar for den kollektive trafik fordelt på:

Kommunegrænse

4.4.1 Attraktiv og klimavenlig kollektiv transport

4.4.2 Attraktive og klimavenlige stationer

4.4.3 Fossilfrie busser og tog

4.4.4 Nye boligområder og byudvikling

Ansvar for den kollektive trafik
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Staten: lntercity- og regionaltogsdriften i hele Danmark.
Regionerne: Lokalbanerne og de regionale busruter, der kører mellem de større
byer.
Kommunerne: Den øvrige busdrift i kommunen. En del af denne drift består af
busruter, der kører i �ere kommuner. Fx deler Roskilde og Lejre kommuner
mange buslinjer.

Movia har driftsansvaret for busserne på Sjælland. Selskabet køber og styrer den
busdrift, som kommuner og regioner bestiller. Det er private vognmænd, som kører
busserne.

Lejre Kommune er serviceret af traditionelle busruter med fast linjeføring, heraf er to
natbusser. Derudover tilbyder Lejre Kommune en Flexturordning og en Telebusordning
til rejser, hvor der ikke er dækning med den ordinære kollektive trafik. Disse to tilbud
kører fra adresse til adresse, og derudover kan Flextur også køre til andre kommuner
med Flexturordning.

Movia har sammen med kommunerne og regioner sat et mål om at være fossilfri i
2030. Lejre Kommune kan samarbejde med Movia om at nå målet før tid ved at
indsætte el- eller brintbusser. Der er truffet en beslutning om, at en del af rutebusserne
i Region Sjælland skal omlægges til elbusser fra 2023. Der er endnu ikke fastsat et
konkret tidspunkt for at indsætte el- eller brintbusser for den resterende del af
rutebusserne. 

Plan for kollektivtrafik i Lejre Kommune sætter mål for, hvordan rutebusserne,
telebusserne og flextrafik (en mellemting mellem taxa og telebus) kan dække frem -
tidens behov for kollektiv trafik. Samspillet med togdriften er også i fokus. Planen skal
løbende opdateres i forhold til kørselsbehov. Kommunens plan for kollektivtrafik skal
udvikles i dialog med regionen og Trafik selskabet Movia og forholde sig til deres
trafikplaner.

Busdrift

Plan for kollektiv trafik i Lejre Kommune
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5. Klima og ressourcer
 
Vores sted fungerer i den moderne verden

Vores sted risikerer oversvømmelser, ligesom resten af landet. Vi vil forebygge dem
langsigtet og allerhelst bruge klimapasning til også at skabe værdier for arkitekturen,
naturen og friluftslivet. Vi vil have mere vedvarende energi, samtidig med at vi værner om
landskabet, så udviklingen sker uden større æstetiske gener.

Det gode liv på landet kan ikke fungere uden energianlæg, motorveje, renseanlæg,
genbrugspladser og risikovirksomheder. Vi vil indpasse det hele i vores hverdag og
landskaber, så det fungerer så godt som muligt og generer mennesker, natur og miljø
mindst muligt.
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5.1 Klimatilpasning
Vi skal forebygge oversvømmelser efter kraftig nedbør og stormflod, uden at
skæmme arkitektur, kultur eller natur. Vi vil så vidt muligt bruge klimapasning til at
tilføre arkitektonisk og rekreativ værdi til byer og natur. Vi tænker klimatilpasning ind
i al relevant planlægning og administration. Vi er særligt opmærksomme på områder,
hvor kombinationen af sandsynlighed og tab ved oversvømmelser er højest.
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Der skal tages højde for den viden, der lig ger i risikokortlægningen. Klimatilpasnings -
tiltag skal indarbejdes i ny planlægning og ved etablering og omlæggelse af anlæg og
bebyggelse - både i byområder, kystom råder og i det åbne land. Der skal tænkes i
alternative løsninger for håndtering af regnvand. Der kan ske lokal afledning af
regnvand til grønne friarealer og vandom råder under skybrud.

Ved sikring af bygningsmæssige værdier over for øget vandstand, skal der sikres
æstetisk og visuel sammenhæng med den øvrige bys landskab og bebyggelse.
Klimasikring skal så vidt muligt bruges til at skabe mere natur og rekreative værdier i
byerne.

Konkrete afværgeforanstaltninger imod oversvømmelse skal tænkes ind i den
landskabelige sammenhæng, og naturværdier skal tilgodeses.

Konkrete afværgeforanstaltninger imod oversvømmelse, fx anlæg til beskyttelse af
ejendomme mod oversvømmelse fra fjordene, skal tage hensyn til naturmæssige
værdier og den visuelle påvirkning af kysten og kystnærhedszonen.

Sandsynlighed x skadesomkostninger- værdi i kr.pr.år

Kommunegrænse

5.1.1 Generelt

5.1.2 Byområder

5.1.3 Åbent land og skovområderne

5.1.4 Kystområder

5.1.5 Kloakerede områder
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Risikokortlægningen skal inddrages i spildevandsplanlægningen og ligge til grund for
planens prioriteringer, sammen med viden om fysisk tilstand, alder, konsekvenser ved
nedbrud mm. Afløbssystemet skal klimatilpasses i takt med den løbende renovering,
f.eks. med LAR-løsninger o.lign.

Administration af retningslinjerne
Herunder kan du læse mere om, hvordan retningslinjerne administreres. Indholdet har
oplysende og forklarende karakter og er ikke direkte bindende. Det er baggrundsviden og
skal give myndigheder og borgere forståelse for kommuneplanens retningslinjer.

Lejre Kommune har med Klimaplan 2020-2050 forpligtet sig til at udarbejde en ny
Klimatilpasningsplan, der sikrer, at kommunen bliver klimatilpasningsrobust senest i 2050.
Den nuværende klimatilpasningsplan er 2013. Arbejdet med den nye Klimatilpasningsplan
er igangsat og planen forventes vedtaget i 2022. Læs mere længere nede på siden.

Lejre Kommune vil bruge klimatilpasnings planen i den generelle planlægning, i
sektorplaner, i spildevandsplaner og ved anlæg og byggeri.

Ved etablering af veje og andre anlæg skal tages stilling til, hvilke koter anlægget
placeres i, så oversvømmelser så vidt muligt undgås, med mindre vejen er tænkt til at
transportere vand ved ekstreme hændelser.

Der må ikke bygges eller ændres i terrænet, hvis det hindrer vandets strømningsveje
eller øger risikoen for oversvømmelse på omkringliggende arealer, medmindre der
etableres afværgeforanstaltninger.

Ved planlægning, etablering og omdannelse af byggeri og anlæg skal det som
minimum sikres, at oversvømmelsesrisikoen ikke forøges i området. Regnvand skal så
vidt muligt nyttiggøres eller håndteres lokalt.

Grønne friarealer og vådområder kan, når det er muligt, og i det omfang det er
nødvendigt, udnyttes til opsamlingsbassin for vand ved oversvømmelser.
Opsamlingsbassiner skal se naturlige ud og have en høj rekreativ værdi for området
det etableres i.

Der er taget højde for rettidig katastrofeindsats ved ekstremhændelser i Lejre
Beredskabsplan.

Klimatilpasning integreres i al planlægning
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Kraftigere nedbør vil øge presset på byernes kloaksystemer, og eksisterende
afvandingsproblemer bliver større. I 2050 forventes kapacitetsproblemer med det
nuværende kloaksystem i flere af kommunens byområder. Det kan give
oversvømmelser også i byer, der ikke ligger nær kyst eller vandløb.

Det drejer sig om de 13 byområder Gershøj, Sæby, Kirke Hyllinge, Ejby, Lyndby, Kirke
Sonnerup, Vester Såby, Kirke Såby, Gevninge, Hvalsø, Lejre, Øm og Osted. 
Renovering og forbedring af kloaknettet her vil gøre det mere robust til fremtidig kraftig
nedbør. Sikring mod kloakoversvømmelser vil også mindske risikoen for uhygiejniske
gener og kan få væsentlig betydning for menneskers sundhed.

Stigende havvandstand vil yderligere øge risikoen for oversvømmelse af lavtliggende
byområder ved stormflod i Isefjorden og Roskilde Fjord. Denne risiko er forøget i alle
byområder ud til kysten, især Gershøj, Ejby, Lyndby og Gevninge. Her kan
stormflodssikring langs udsatte områder forhindre oversvømmelser.

Vi vil samtænke klimatilpasning og ud vikling af nye rekreative byrum, natur- og
vådområder - både ved planlægning af nye boligområder, i forbindelse med
områdefornyelser, byudvikling og kommunens spildevandsplan, hvor der er afsat
betydelige midler til separatkloakering med mulighed for at håndtere vand på terræn
(LAR-løsninger).

Klimatilpasningstiltag skal hænge harmonisk sammen med omgivelsernes arkitektur,
og kultur og landskab. Anlæg skal ikke skæmme, men så vidt muligt tilføre byområdet
rekreativ, arkitektonisk eller landskabelig værdi.

Lejre Kommune vil med sin spildevandsplan prioritere klimatilpasningstiltagene
samfundsøkonomisk fornuftigt og med særlig opmærksomhed på de udpegede 13
byområder. Kloaksystemet skal klimatilpasses ved løbende renovering. Alternative
løsninger kan bringes i spil, herunder lokal afledning af regnvand.

Byområder

Det åbne land og skove
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Stigende grundvand og øget vinter nedbør vil øge risikoen for
vandløbsoversvømmelser, både sommer og vinter. Det kan især give problemer i
lavninger og ådale, der fungerer som naturlige bassiner.

Stigende havvandstand vil også øge risikoen for oversvømmelser ved storm  flod. På
Bognæs vil naturværdier blive på  virket af havvandsstigninger og stormflod, og det kan
ændre naturtyperne.

Klimatilpasningstiltag i det åbne land og i skove skal hænge harmonisk sammen med
omgivelsernes landskabelige værdier. An  læg skal ikke skæmme.

Kystområderne kan sikres mod stormflod fra Roskilde Fjord og Isefjord. Der skal tages
højde for den visuelle påvirkning af kysten og kystnærhedszonen. Kystsikring skal ske
efter gældende lovgivning og i samråd med Kystdirektoratet.

Lejre Kommune har med Klimaplan 2020-2050 forpligtet sig til at udarbejde en ny
Klimatilpasningsplan, der sikrer, at kommunen bliver klimatilpasningsrobust senest i
2050. Lejre Kommunes gældende klimatilpasningsplan er fra 2013 og bygger på
prognoser og beregningsmodeller, der i dag er forældede og ikke giver et retvisende
billede af udfordringerne på området. I forbindelse med udarbejdelsen af Lejre
Kommunes Klimaplan 2020-2050 blev gennemført en strategisk granskning af
kommunens nuværende Klimatilpasningsplan 2013 for at sætte fokus på, hvad en ny
Klimatilpasningsplan skal sætte fokus på.

Den strategiske granskning af Klimatilpasningsplan 2013 forholder sig til kommunens
eksisterende datagrundlag for klimatilpasningsindsatsen og beskriver, hvor der er
mangler. Granskningen beskriver ligeledes kommunens kommende indsats for at
håndtere manglerne.

Konklusionerne i den strategiske granskning af Lejre Kommunes
Klimatilpasningsplan 2013 
Den strategiske granskning har identificeret flere klimarisici. Der kan være klimarisici,
som havvandsstigninger, stormflod fra fjorden, oversvømmelser i det åbne land og

Kystområder

Ny Klimatilpasningsplan på vej
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opstuvning i kloakker, som følge af flere og kraftigere nedbørshændelser. Disse risici
er behandlet i den gældende klimatilpasningsplan, men på et nu forældet
datagrundlag. Grundvandstigninger i lavtliggende områder og tørke kan ligeledes
udgøre en klimarisiko, og det er risici, som ikke er behandlet i klimatilpasningsplanen
fra 2013

Den nye klimatilpasningsplan skal som minimum indeholde følgende:

Analyse af klimadata og konsekvenserne af disse klimadata,
Klare mål og milepæle for klimatilpasningsindsatsen,
Plan for, hvordan og hvornår de prioriterede klimatilpasningstiltag �nansieres
og implementeres,
Vurdering af hvordan skybrudshændelser håndteres,
Vurdering af kommunens beføjelser,
Beskrivelse af de forventede barrierer og risici, samt kommunens arbejde med
risikostyring,
Beskrivelse af de miljømæssige og økonomiske konsekvenser ved
klimatilpasningstiltag,
Inddragelse af ny viden samt hvordan kommunen følger op og evaluerer
tiltagene.

På nationalt niveau har der været arbejdet med opdateringer af flere klimadata i 2020.
Disse nye detaljerede data stiller staten til rådighed for kommunernes arbejde med
klimatilpasningsplaner og vil indgå i arbejdet med den nye klimatilpasningsplan.
Planen er igangsat i 2021 og forventes vedtaget i 2022.
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5.2 Energiforsyning
En stabil og fremtidssikret energi forsyning er afgørende for samfundets funktion og
udvikling. Samtidig er omlægningen fra fossil til vedvarende energi vigtig for at
nedsætte CO2-udledningen og gøre energiforsyningen bæredygtig for både
økonomi, miljø og mennesker.

Eksisterende vindmøller

Biogasanlæg

Hoejspaendingsledning

Naturgasledninger

Forsyningomr
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Der må ikke planlægges anlæg, byggeri eller andet, der hindrer etablering eller
vedligeholdelse af reserverede områder til energi forsyning som fx solcelleanlæg,
biogasanlæg, vindmøller, højspændings- og naturgasanlæg.

Kommunen vil sammen med lokale aktører fremme solenergianlæg på større
disponible tagflader, herunder på offentlige institutioner, halbyggeri og
erhvervsvirksomheder.

Kommuneplanen udpeger arealer til lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land.
Det bygger på en konkret vurdering om et projekt er lokalplanpligtigt.

Nye områder til solceller udlægges efter disse principper:

a. Som hovedregel må der ikke etableres solcelleanlæg i områder med fredninger,
beskyttede naturtyper, bevaringsværdigt landskab, sø- og åbeskyttelseslinjer,
fortidsmindebeskyttelseslinjer og transportkorridoren. Ved planlægning og etablering
af solcelleanlæg skal områdets benyttelses- og beskyttelsesinteresser samt
nabohensyn vurderes konkret.

b. I kystnærhedszonen, bevaringsværdigt landskab, kirkeomgivelser, inden for
skovbyggelinjen og i områder med kulturhistoriske bevaringsværdier må
solcelleanlæg kun placeres, hvis landskabets eller nærmiljøets værdi kan fastholdes,
og hvis væsentlige landskabstræk ikke forringes.

c. Solcelleanlæg skal så vidt muligt placeres på flade arealer og omkranses af tæt
beplantning eller inden for små, lukkede landskaber.

d. Solcelleanlæg skal tilstræbes placeret nær forbrugerne og/eller relevante
tilslutningspunkter i elnettet.

Arealudlæg solceller

Kommunegrænse

5.2.1 Reserverede områder til energiforsyning

5.2.2 Solceller på tagflader

5.2.3 Solcelleanlæg og lokalplanpligt

5.2.4 Placering af solcelleanlæg i det åbne land
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e. Solcelleanlæg skal placeres mindst 100 m fra nærmeste nabo.

f. Der skal være en særlig opmærksomhed på placering og udformning af
solcelleanlæg i tilknytning til:

Naboer
Overordnede veje,
Rekreative områder
Friluftsfaciliteter
Parkeringspladser
Margueritruter
Vejstrækninger og tilhørende parkerings- og rastepladser, hvorfra
bevaringsværdige landskaber, større sammenhængende landskaber eller
særlige udsigter kan opleves.

a. Solcelleanlæg kan med fordel placeres nær vindmøller og infrastrukturanlæg, for at
begrænse yderligere visuel påvirkning af øvrige arealer.

b. Kapaciteten i elnettet kan have betydning for hvilke projekter, der skal prioriteres i
planlægning og udvikling.

c. Solcelleanlæg kan placeres i områder med grundvandsbeskyttelse, ringe
landbrugsjord, lavbundsarealer, skovrejsningsområder, og hvor det kan bidrage til
mere biodiversitet så længe væsentlige beskyttelseshensyn ikke tilsidesættes.

d. Solcelleanlæg kan etableres som et fælles, lokalt ejet anlæg, hvor fx beboerne i
nærområdet stifter et solcellelaug.

a. Der skal udarbejdes visualiseringer og synlighedsanalyser af solcelleanlægget, så
den visuelle påvirkning af omgivelserne i det åbne land og overfor naboer kan
vurderes.

b. Solcelleanlæg skal indpasses i området. I større områder med solcelleanlæg skal
der sikres korridorer gennem anlægget. Solcellearealerne skal tilføre området nye
oplevelsesmuligheder. Det betyder, at området skal indeholde mindst 20 % friarealer
til fx beplantning, friholdelse af højdepunkter, afgræsning, stiforbindelser og lignende.

5.2.5 Synergier ved solcelleanlæg

5.2.6 Udseende og indretning af solcelleanlæg i det åbne land
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c. 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
solcelleanlæggene skal bevares.

d. Panelrækkerne af solceller skal stå i så rette linjer eller bløde buer som muligt.
Afslutninger og udsparinger skal være jævne og ensartede.

e. 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.

f. Solceller, der kan vippe over en vertikal akse, tillades som udgangspunkt ikke.
Solceller, der kan vippe over en horisontal akse, kan tillades, hvis dette ikke
tilsidesætter landskabelige hensyn. Ved at vippe over en horisontal akse vil
symmetrien i anlægget normalt bevares.

g. Arealerne skal reetableres, og solenergianlægget skal fjernes, når arealet ikke
længere anvendes til solceller.

Planlægning af større solcelleanlæg i det åbne land skal altid omfatte en tidlig og
udvidet inddragelse af borgerne i lokalsamfundet, interesseorganisationer m.fl., og
der skal gennem projekttilpasninger og andre tiltag tilstræbes en proces og en plan,
som alle kan tilslutte sig.

Vindmøllerne i område 99.T8 skal være ens med hensyn til størrelse, udseende,
materialevalg, omløbsretning, omdrejningstal, navhøjde og rotordiameter. Deres
højde må ikke overstige 80 m. Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter skal være
1:1 ( +/- 10 %).

Der kan ikke inden for en radius af 500 m omkring vindmøllerne i område 99.T8
udlægges arealer til støjfølsom anvendelse, med mindre Lejre Kommune ved
undersøgelser har godtgjort, at der ikke er uacceptable visuelle, miljømæssige eller
sikkerhedsmæssige gener forbundet med det.

5.2.7 Inddragelse af naboer og interessenter ved planlægning for solcelleanlæg

5.2.8 Vindmølleområde 99.T8 – Biltris

5.2.9 Store vindmøller
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Der udpeges ikke nye områder til store vindmøller med denne kommuneplan.

Husstandsvindmøller må maksimalt være 25 m høje og skal opstilles enkeltvis i
umiddelbar nærhed af bygningerne på fritliggende ejendomme. I kystnærhedszonen
kan husstandsvindmøller kun placeres, hvis der er en særlig planlægningsmæssig
eller funktionel begrundelse for det.

I internationale fuglebeskyttelsesområder og habitatområder kan der ikke opstilles
husstandsvindmøller.

Hvis en husstandsvindmølle ønskes placeret tættere end 800 m fra et internationalt
beskyttelsesområde, skal der redegøres for vindmøllens eventuelle påvirkning af
områdets dyre- og planteliv.

I øvrige beskyttelsesområder kan husstandsvindmøller kun tillades, hvis landskabs-,
natur- og kulturværdierne ikke bliver forringet.

Udskiftning og sanering af husstandsvindmøller kan kun ske, hvis møllernes
udseende ikke ændres væsentligt, eller hvis de får et mere harmonisk udseende. Ved
anmeldelse af en husstandsmølle, skal det dokumenteres, at støjbekendtgørelsen for
vindmøller kan overholdes for både vindmøllen og nærtstående vindmøller ved
nabobeboelser.

I byggetilladelsen for det enkelte vindmølleprojekt skal der stilles vilkår om, at der
tinglyses en deklaration om, at vindmøllerne bliver fjernet for lodsejers regning og
området reetableret til landbrugsdrift, senest et år efter vindmøllerne er holdt op med
at producere.

Indenfor bygrænsen til Kirke Hvalsø skal samtlige ejendomme tilsluttes
fjernvarmeforsyningen. Andre miljøvenlige opvarmningsformer kan kun komme i spil,
hvis de samfundsøkonomiske beregninger peger på det.

Placering af fælles biogasanlæg kan ske på baggrund af en konkret vurdering. Ved
vurderingen vil nærhed til gylle og andre biomasser, infrastruktur - herunder vejforhold
og afsætningsmuligheder for biogas - tillægges betydeligvægt. Hertil kommer

5.2.10 Husstandsvindmøller

5.2.11 Krav i byggetilladelsen for vindmølleprojekter

5.2.12 Kollektiv varmeforsyning og placering af fælles biogasanlæg
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hensynet til beskyttelsesinteresser for landskab, natur, kulturhistorie samt
nabohensyn.

Administration af retningslinjerne
Herunder kan du læse mere om, hvordan retningslinjerne administreres. Indholdet har
oplysende og forklarende karakter og er ikke direkte bindende. Det er baggrundsviden og
skal give myndigheder og borgere forståelse for kommuneplanens retningslinjer.

Lejre Kommunes ambition med Klimaplan 2020 er at reducere vores CO2-belastning med
70 % i 2030 og at være CO2-neutral i 2050. Derfor understøtter Lejre en øget produktion af
vedvarende energi. Da kommuneplanen ikke udpeger nye områder til større vindmøller, er
der behov for andre vedvarende energiløsninger. Med Kommuneplan 2021 er fundet nye
arealer til solcelleanlæg på privat landbrugsjord i det åbne land, i alt 154 ha, hvoraf mindst
20 % af hvert areal skal etableres som friarealer.

Solceller skal som udgangspunkt etableres direkte på tagflade eller facade, uden
stativer/bærebeslag der vinkler solcellerne fra tagfladen eller facaden.
Stativer/bærebeslag kan dog accepteres på flade tage. Etablering af solceller på nye
eller eksisterende bygninger kan kræve en tilladelse i forhold til en konkret lokalplan,
men kræver kun byggetilladelse på ejendomme med bevaringsværdige eller fredede
bygninger. Det kan fx være en virksomhed, der sammen med byens borgere etablerer
et solcelleanlæg på taget af en stor erhvervsbygning og driver det som et solcellelaug.
Overskuddet fra solcelleanlægget kan fx bruges til at finansiere initiativer, mødesteder
og faciliteter til glæde for byens borgere.

Store dele af Lejre Kommune er omfattet af landskabsfredninger, beskyttelseszoner og
andre hensyn, som påvirker hvor og hvordan, der kan planlægges solcelleanlæg.
Derfor er det vanskeligt at placere solcelleanlæg i store dele af kommunen.
Solcelleanlæg kan ikke placeres inden for de fredede områder, sø- og
åbeskyttelseslinjer, fortidsmindebeskyttelseslinjer, transportkorridoren, og som
hovedregel heller ikke i beskyttede naturtyper og bevaringsværdigt landskab.

Solceller på bygninger

Placering af solceller i det åbne land
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Solcelleanlæg kan på baggrund af en konkret vurdering placeres i kystnærhedszonen,
bevaringsværdigt landskab, kirkeomgivelser, inden for skovbyggelinjen og nær
kulturhistoriske bevaringsværdier, hvis det vurderes, at landskabets eller nærmiljøets
værdi kan fastholdes, og hvis bestående landskabstræk ikke forringes. Fx kan et
solcelleanlæg godt placeres i kystnærhedszonen, hvis anlægget ikke er synligt fra
kysten, fordi bebyggelse, terræn og lignende skjuler anlægget visuelt.

Lejre Kommunes landskab er kuperet. Derfor skal solcelleanlæg placeres på så flade
arealer som muligt. Samtidig skal der være tæt beplantning omkring anlæggene,
medmindre landskabelige forhold skjuler anlæggene. Der skal være særlig
opmærksomhed på, at et solcelleanlæg ikke forringer den visuelle oplevelse af
omgivelserne, hverken for naboer eller forbipasserende. Fx vil der ikke kunne
opsættes solcellepaneler på et højdepunkt i terrænet, hvis det kan ses fra
omgivelserne.

Lejre Kommune opfordrer til, at strømmen anvendes lokalt. Derfor kan solcelleanlæg
med fordel placeres tæt på forbrugerne, som kan aftage den producerede strøm. Det
vil mindske omfanget af nye kabler, der skal graves ned. Dog skal der være en
respektafstand fra et solcelleanlæg til nærmeste nabo på mindst 100 m for at minimere
gener.

For at begrænse yderligere visuel påvirkning af andre arealer, kan der være en gevinst
ved at placere solceller i nærheden af vindmøller og infrastrukturanlæg. Fx kan et
solcelleanlæg nær vindmøller kobles på det eksisterende energinet. Derudover kan
der også være en gevinst ved at placere solcelleanlæg i områder med
grundvandsbeskyttelse, ringe landbrugsjord, lavbundsarealer og
skovrejsningsområder, uden at tilsidesætte beskyttelseshensyn. Fx kan et
solcelleanlæg på et lavbundsareal, der tidligere var dyrket som intensiv landbrugsjord,
øge biodiversiteten. Anlægget må dog ikke hindre, at området kan genskabes til sin
naturlige vandstand.

Solcelleanlæg kan også være en gevinst for et lokalsamfund. Lokalt medejerskab i
form af et solcellelaug eller lignende, kan bidrage til at finansiere fx renovering af
byens fælleshus. Lejre Kommune ser positivt på nye forslag til arealudlæg til
solcelleanlæg med lokal opbakning og medejerskab.

Synergier ved solcelleanlæg
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Folketinget har vedtaget en ordning, som giver naboer 0-200 m fra større
solcelleanlæg en skattefri, årlig bonus finansieret af opstillerne af vedvarende
energianlæg. Derfor kan grundejer have en fordel ved at give naboerne mulighed for at
være andelshavere. Det kan også sikre større opbakning til opstilling af et
solcelleanlæg.

Grundejer skal udarbejde visualiseringer og synlighedsanalyser af solcelleanlægget,
så Lejre Kommune kan vurdere den visuelle påvirkning af omgivelserne i det åbne
land og over for naboer. Der skal som udgangspunkt etableres tæt beplantning med
mindst 3 rækker blandede træer og buske omkring alle solcelleanlæg. Beplantningen
skal etableres inden montering af solcelleinstallationer starter, og gerne hurtigst muligt
efter politisk godkendelse af projektet. Beplantningen skal som udgangspunkt kunne
afskærme for anlægget fra starten. Eksisterende beplantningsbælter inden for
solcelleanlæggene skal bevares.

Solcelleanlæg skal tilpasses de konkrete hensyn i det enkelte område. Alle
solcelleanlæg skal indeholde mindst 20 % friarealer til fx hegn, øvrig beplantning,
friholdelse af højdepunkter, afgræsning med dyrehold, korridorer og stiforbindelser.
Ved opsætning af trådhegn skal maskestørrelsen give fri bevægelighed for mindre dyr,
eller hegnet skal hæves fra terræn, så dyrene kan komme under.

For at minimere den visuelle påvirkning mest muligt skal rækkerne af solcellepaneler
stå på så rette linjer eller bløde buer som muligt. Afslutninger og udsparinger skal være
jævne og ensartede. Det betyder fx at der rundt om et område med beskyttet natur
skal være en ensartet og let opfattelig afgrænsning. For at sikre en vis symmetri må
solcellerne ikke kunne vippe vertikalt.

Når arealet ikke længere anvendes til solceller, skal grundejer fjerne anlægget og
reetablere arealet, så det ikke påvirker omgivelserne negativt.

Udseende og indretning af solcelleanlæg i det åbne land

Inddragelse af naboer og interessenter ved planlægning for
solceller

195



Grundejer skal inddrage lokalbefolkningen fra starten med borgermøder, hvor især
lokale interesser og ønsker skal indarbejdes i projekteringen. Det er en stor fordel for
projektet, hvis der er stor lokal opbakning, og hvis lokalbefolkningen kan blive fx
andelshavere i solcelleanlægget.

Med Kommuneplan 2021 bliver der ikke udpeget nye områder til store vindmøller.

Der er i Kommuneplantillæg nr. 7 for Bramsnæs Kommuneplan 1997 udlagt et
vindmølleområde ved Biltris - i denne kommuneplan kaldet 99.T8. I området er der i
2003 rejst to møller med en totalhøjde på 70 m.

En husstandsvindmølle har en navhøjde på højst 15 meter og totalhøjde på højst 25
m. Husstandsmøller skal opstilles i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse i
det åbne land.

Husstandsmøller påvirker ikke omgivelserne på samme måde som større vindmøller.
De er derfor undtaget fra vindmøllecirkulærets bestemmelser om opstilling i grupper og
kravet om, at landzonetilladelse kun kan meddeles på grundlag af en forudgående
planlægning. Men de er ligesom de større vindmøller omfattet af kravet om størst
mulig hensyntagen til omgivelserne, og de er omfattet af bekendtgørelsen om støj fra
vindmøller.

Hvalsø har et fjernvarmeværk, der sammen med Hvalsø Savværk forsyner Hvalsø
med varme. Kapaciteten på det samlede varmeforsyningsanlæg er så stor, at der i nye
udstykningsområder også kan etableres fjernvarme. Det er muligt at anvende mere
miljøvenlige varmekilder, fx jordvarme. Om nye udstykningsområder skal
fjernvarmeforsynes, afgøres af om det er samfundsøkonomisk rentabelt.

Store vindmøller

Husstandsvindmøller

Kollektiv varmeforsyning
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Lejre Kommune støtter også gerne lokale borgerdrevne initiativer for at omstille
energiforsyningen og etablere nærvarmeanlæg i fx landsbyer, hvor hovedparten af
ejendommen opvarmes med olie eller elvarme.

Det overordnede net af transmissionsledninger til naturgas har en 200 m bred
sikkerhedszone på begge sider af ledningen. Kommunen skal tage særlige hensyn til
højtryksledningernes nærhed i landzoneadministrationen. Energistyrelsen er
påtaleberettiget ved lokalplanforslag og landzonetilladelser, der berører
sikkerhedszonen.

Et fælles biogasanlæg behandler mindst 200 tons husdyrgødning og organisk affald pr.
døgn og er ejet og drevet af en selvstændig juridisk enhed på en særskilt matrikel.

Lejre Kommune gennemførte forud for Kommuneplan 2013 et forarbejde til udpegning
af afgrænsede områder til lokalisering af fælles biogasanlæg. Her gennemførte
Statens biogassekretariat en geografisk analyse af, hvor der i kommunen kan være
potentiale for at placere fælles biogasanlæg i forhold til de eksisterende fysiske
arealbindinger og beskyttelsesinteresser.

I analysen vurderes på den ene side de gunstige forhold, fx nærhed til god
infrastruktur og gylle samt afsætningsmuligheder for biogas og overskudsvarme. På
den anden side mulige konflikter med fx fredede områder, fortidsminder, beskyttede
naturtyper, regionale graveområder, landskab, kulturhistorie, geologi, natur,
kirkeomgivelser og skovbyggelinjer.

Også afstanden til boliger og bebyggelser - analyseres. Der er ingen afstandskrav til
boliger og bebyggelser for biogasanlæg, men afstanden er vigtig for at reducere gener
fra lastbiler og lugt. I Lejre Kommune kan ikke udpeges arealer med mere end 300 m
til beboelse og uden beskyttelsesinteresser. Derfor skal et fælles biogasanlæg
vurderes konkret, før det kan placeres i kommunen.

Naturgas

Placering af fælles biogasanlæg
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På retningslinjekortet er udpeget et muligt lokaliseringsområde for fælles biogasanlæg.
I udpegningen er de forskellige beskyttelseshensyn blevet vurderet. I dette område
kan findes en placering med over 300 m til nærmeste beboelse samtidig med nærhed
til god infrastruktur.

Lejre Kommune har valgt kun at udpege ét muligt lokaliseringsområde til
fællesbiogasanlæg. 

Gårdbiogasanlæg kan etableres uden særlig planlægning, forudsat at anlægget kan
godkendes efter miljølovgivningen, de almindelige landzonebestemmelser og øvrige
beskyttelseshensyn.

Gårdbiogasanlæg
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5.3 Større tekniske anlæg
Motorveje, renseanlæg, genbrugs pladser og andre store anlæg er vigtige for
dagliglivet. Anlæggene skal fungere godt og være tæt på borgerne, uden at genere.
Risikovirksomheder har vi også plads til. De kræver en miljøvurdering, en særlig
miljøgodkendelse og udlæg af risikozone for at minimere risikoen for mennesker og
miljø. Større tekniske anlæg skal udformes og placeres, så der tages hensyn til natur,
miljø og alle os, der bor her.

Motorvej hjemlavet klipt

Jernbane

Transportkorridor

Større vandværk
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Anlæg til at modtage, behandle, rense, om  laste eller deponere affald, brændstof eller
spildevand må ikke placeres eller udbygges i områder, hvor der er eller kan opstå
konflikt med andre væsentlige interesser- med mindre overordnede hensyn eller
særlige planmæssige forhold taler for det.

Muligheden for at vedligeholde og udbygge de større tekniske anlæg skal sikres,
jævnfør dog 5.3.1.

I transportkorridoren friholdes landzo nearealer for yderligere permanent bebyggelse
og anlæg, bortset fra bebyggelse og anlæg, der er nødvendig for driften af
landbrugsejendomme. I byzone må udnyttelsen ikke gøres mere intensiv eller ske i
modstrid med infrastrukturformål. Fremtidige trafikanlæg og tekniske anlæg i
transportkorridoren skal placeres og udformes, så de tager hensyn til landskabs-,
natur- og kulturværdierne.

I støjkonsekvensområdet for Roskilde Lufthavn gælder følgende: Ved opførelsen af
ny boligbebyggelse i områder, hvor støjbelastningen overstiger 50 dB, bør det sikres,
at det indendørs støjniveau fra lufthavnen ikke overstiger grænseværdierne i

Renseanlæg

Risikovirksomhed sikkerhedszone

Genbrugsplads

Støjzone roskilde lufthavn

Kommunegrænse

5.3.1 Placering og udbygning

5.3.2 Vedligehold og udbygning

5.3.3 Transportkorridor

5.3.4 Støjkonsekvensområde for Roskilde Lufthavn
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soverum: 
LAeq, 24 h = 30 dB. 
LAmax = 45 dB.

5.3.5.a Sikkerhedsafstand 
Inden for sikkerhedsafstanden må der ikke etableres boliger eller anden bebyggelse
eller anlæg, som frekventeres af den almene befolkning, herunder skoler,
ældreboliger og lignende.

5.3.5.b. Konsekvensafstand 
Inden for en afstand af 370 m fra virksomhedens matrikelgrænse må der ikke
etableres institutioner, der udfylder en rolle i det offentlige beredskab (hospitaler,
brand og politistationer).

5.3.5.c. 
Anlæggets beliggenhed, udformning og miljømæssige konsekvenser skal holdes
inden for de rammer, der er beskrevet i kommuneplantillæggets tilhørende VVM-
redegørelse og miljøvurdering.

Administration af retningslinjerne
Herunder kan du læse mere om, hvordan retningslinjerne administreres. Indholdet har
oplysende og forklarende karakter og er ikke direkte bindende. Det er baggrundsviden og
skal give myndigheder og borgere forståelse for kommuneplanens retningslinjer.

Lejre Kommune vil have større tekniske anlæg udformet og placeret, så der tages hensyn til
natur, miljø og alle os der bor her.

Kun de største anlæg omtales her. Flere af dem er tværgående forsyningsanlæg med
regional interesse.

Lejre Forsyning driver otte renseanlæg til spildevand fra kommunens boliger og
erhverv. Anlæggenes kapacitet opgives i person-ækvivalenter (PE) som er den
mængde organisk stof, kvælstof og fosfor som en person udleder pr. år i gennemsnit:

Hvalsø Renseanlæg 11.517 PE

5.3.5 Risikovirksomhed

Renseanlæg til spildevand
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Ejby Renseanlæg 6.700 PE

Osted Renseanlæg 5.500 PE

Lejre Renseanlæg 4.950 PE

Lyndby 4.200 PE

Gevninge Renseanlæg 4.000 PE

Sæby Renseanlæg 2.450 PE

Gøderup Renseanlæg 360 PE

Lejre Kommune har i 2016 vedtaget en ny spildevandsplan, der giver mulighed for at
håndtere spildevandet på en mere miljø  rigtig måde, så vi kan passe på naturen. I
planen er der lagt vægt på separering af fælleskloakker i byerne og rensning af
spildevand i det åbne land, blandt andet for at kunne håndtere fremtidens øgede regn -
mængder og skybrud.

Spildevandsplanen udgør det administrative grundlag for planlægningen i perioden
2016-2023, og bliver et arbejdsredskab for Lejre Kommune og
forsyningsvirksomheden FORS A/S.

KARA-NOVEREN har en større genbrugs plads ved Torkilstrup og yderligere syv
genbrugspladser uden for kommunen.

Borgere i Lejre Kommune har adgang til dem alle. De nærmeste pladser udenfor
kommunen er i Roskilde (Vestre Hedevej 25) og Viby Sjælland (Vestergade 25 B).

Spildevandsplan 2016

Genbrugsplads

Deponering af ren jord
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Grusgraven ved Østerryelgaards Stenværk ved Kyndeløse må modtage en mindre
mængde ren jord (klasse 1) årligt. Region Sjælland har givet dispensation til at
modtage jord og fører tilsyn medmodtagelsen.

Både Hovedstadens Forsyningsanlæg (HOFOR) og Roskilde Forsyning har store
vandværker i kommunen. Kildepladserne, der leverer vand til vandværkerne, er
indtegnet på kortet.

Lejre Kommune forsynes hovedsageligt med vand fra mange små vandværker.

Syd for Kirke Såby ligger et olie- og benzinlager. De brændbare produkter føres til og
fra via rørledninger, der forbinder raffinaderiet i Kalundborg med terminalen i
Hedehusene. 

Støjkonsekvensområderne omkring Roskilde Lufthavn, der er reguleret af
Fingerplanen, er vist på retningslinjekortet. På grund af Naturklagenævnets
hjemvisning af VVM-redegørelsen for Roskilde Lufthavn er der ikke sket ændringer i
retningslinjerne og støjkonsekvensområderne siden Regionplan 2005.

Større vandværker

Risikovirksomhed

Roskilde Lufthavn
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Rammer
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Kommuneplanramme

Kommunegrænse
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Generelle rammer
Lokalplanerne skal understøtte det gode liv på landet – nu og for fremtidige generationer.
Lokalplanerne skal bruges som et værktøj til at sikre de stedbundne værdier i
lokalsamfundene. Overflødiggjorte bygninger skal have nyt liv, og der skal ved
lokalplanlægning skabes grundlag for, at bygningerne kan anvendes til nye funktioner:
Boliger, bofællesskaber, erhverv eller fællesfaciliteter for lokalsamfundene.

Nyt liv i overflødiggjorte skoler, mejerier, landbrugsbygninger, pedelboliger mv. kan være
med til at sikre bevaring af kulturmiljøerne og derved undgå, at bygningerne står tomme og
forfalder. Lokalplanerne skal også være med til at skabe naturlige mødesteder, både
formelle og uformelle, og gode forbindelser. Mødesteder og forbindelser er med til at
understøtte fællesskaber og give liv i byer og landsbyer.

Lokalplanerne skal være med til at sikre en bæredygtig udvikling af Lejre Kommune. I
lokalplanarbejdet vil vi sikre bæredygtigheden ved at anvende bæredygtighedsværktøjer
som f.eks. RealDanias bæredygtighedsværktøj, DNGB e.lign.

Desuden vil vi i lokalplanarbejdet forholde os til følgende emner, som også er med til at
sikre en bæredygtig udvikling af kommunen:

Ved al bebyggelse skal der afsættes tilstrækkelig plads til sortere affald. Desuden skal
lokalplanlægningen sikre, at kommunens affaldsregulativers krav til adgangsveje og
affaldsbeholderes standpladser kan opfyldes.

Det skal ved lokalplanlægning sikres, at nybyggeri og forandringer udføres i
dimensioner, farver og materialer, der indgår naturligt i omgivelserne, kulturmiljøet og
bidrager til en højere bosætningskvalitet.

Affald

Arkitektur

Belysning
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Al udendørs belysning inden for et lokalplanområde skal stemme overens med Lejre
Kommunes Belysningspolitik.

Ved udarbejdelse af lokalplaner, skal det sikres:

at der tages stilling til bevarelse af eksisterende bebyggelse ud fra
arkitektoniske og kulturhistoriske træk.
at bevaringsværdige bygninger sikres mod udvendige bygningsændringer, der
ødelægger bygningernes fremtræden og arkitektoniske og kulturhistoriske træk.
at der tages stilling til bevarelse af eksisterende beplantning, idet
udgangspunktet er, at væsentlig beplantning skal bevares.

Der kan planlægges for detailhandel i Kirke Hvalsø, Lejre, Kirke Hyllinge, Ejby, Kirke
Såby, Gevninge og Osted.

Ved lokalplanlægning for dagligvarebutikker i Kirke Hvalsø må bruttoetagearealet ikke

overstige 4.000 m2, og for udvalgsvarer må bruttoetagearealet ikke overstige 2.000

m2.

Ved lokalplanlægning for dagligvarebutikker i Kirke Hyllinge og Lejre må

bruttoetagearealet ikke overstige 2.000 m2, og for udvalgsvarer må bruttoetagearealet

ikke overstige 1.500 m2.

Ved lokalplanlægning for dagligvarebutikker i Ejby, Kirke Såby, Osted og Gevninge må

bruttoetagearealet ikke overstige 1.200 m2, og for udvalgsvarer må bruttoetagearealet

ikke overstige 500 m2.

Bevaringsværdige bygninger og beplantning

Detailhandel
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Der kan lokalplanlægges for butikker til lokalområdets forsyning i boligområder,
blandede bolig- og erhvervsområder, landsbyer og sommerhusområder. Der kan kun
lokalplanlægges for butikker til lokalområdets daglige forsyning, hvis de ikke er til
væsentlig gene for de omkringliggende boliger. Til områdets lokale forsyning kan der

lokalplanlægges for dagligvarebutikker med et butiksareal på op til 1.200 m2 og

udvalgsvarebutikker med et butiksareal på op til 200 m2. Afstand til nærmeste

centerområde eller dagligvarebutik med en størrelse over 500 m2 skal være mindst
500 m.

Der kan etableres maksimalt 3.000 m2 butiksareal til pladskrævende varegrupper i
hvert af de erhvervsområder, som i de specifikke rammer kan anvendes til dette. I

Osted dog maksimalt 7000 m2. Den enkelte butik til pladskrævende varegrupper må

ikke overstige 3.000 m2 bruttoetageareal.

Lokalplaner, der omfatter arealer inden for miljøbeskyttelsesområder omkring almene
vandværkers indvindingsboringer, skal indeholde bestemmelser, som sikrer, at
afstandskravene overholdes.

Ved lokalplanlægning skal det sikres, at arealanvendelsen ikke reducerer
grundvandsdannelsen og grundvandets kvalitet. Regnvandet skal ledes til
genanvendelse, nedsivning eller forsinkelsesbassiner.

Inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til
almene vandforsyninger må der ikke lokalplanlægges for særligt grundvandstruende
aktiviteter som fx deponering og andre virksomheder, hvor der forekommer oplag af
eller anvendelse af mobile forureningskomponenter, herunder organiske
opløsningsmidler, pesticider og olieprodukter.

Bolig- og butiksområder herunder parkeringsarealer anses normalt ikke for aktiviteter
eller anlæg, der indebærer risiko for nedsivning af forurenende stoffer. Til aktiviteter
eller anlæg, som medfører en væsentlig for forurening af grundvandet regnes f.eks.:
Autoophug med demontering og aftapning af kemikalier, anlæg for nyttiggørelse eller

Grundvandsbeskyttelse, Områder med særlige
drikkevandsinteresser (OCD) og Nitratfølsomme
indvindingsområder (NFI)
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bortskaffelse af affald, jordrenseanlæg, større nedgravede tanke og rørledninger med
olie, benzinstationer, asfaltfabrikker, kemiske virksomheder, raffinaderier, glasuld- og
mineraluldsfabrikker, træimprægneringsvirksomheder mv.

Ved byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande
til almene vandforsyninger skal det af lokalplanens bestemmelser fremgå, hvordan
grundvandsinteresserne beskyttes. Der bør derfor i lokalplanen indsættes
bestemmelser om befæstningsgrad og type af befæstning samt afledning af regnvand
for et givent areal med henblik på at sikre den fortsatte grundvandsdannelse på
arealet.

Lokalplanen skal sikre, at befæstelsesgraden minimeres og afstemmes med behovet
for grundvandsdannelse samt at tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan
etableres med permeable belægninger. Inden for nitratfølsomme indvindingsområder
kan der ikke lokalplanlægges for potentielt eller særligt grundvandstruende
virksomheder og anlæg.

Inden for internationale naturbeskyttelsesområder og i områder med beskyttede arter
gælder det at:

Der er et forbud mod at planlægge for visse aktiviteter, herunder udlæg af nye
områder til byzone, sommerhusområder og råsto�ndvinding samt planlægning
for større vejanlæg m.v. samt nye eller væsentlige udvidelser af tekniske anlæg. 
 
Der er krav om at konsekvensvurdere planer og projekter, der kan påvirke
internationale naturbeskyttelsesområder, og bestemmelser om, at planer m.v.
ikke kan vedtages, hvis det kan skade området, uanset om planerne eller
projekterne er inden for eller uden for de udpegede områder. 
 
Myndighederne i administration og planlægning skal sikre sig, at yngle- og
rasteområder for visse beskyttede arter ikke beskadiges eller ødelægges, uanset
hvor arterne forekommer i landet.

Det skal ved lokalplanlægning sikres, at ny bebyggelse og tilplantning sker under
hensyn til realisering af spredningskorridorer for plante- og dyreliv.

Internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter
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Der skal tages højde for den viden om klimaudfordringerne, som er tilvejebragt i
risikokortlægningen med særlig opmærksomhed på de 13 fokusområder: Ejby, Kirke
Såby, Kirke Sonnerup, Gershøj, Sæby, Kirke Hyllinge, Lyndby, Vester Såby, Gevninge,
Hvalsø, Lejre, Øm og Osted, samt de stormflodstruede områder i Ejby, Gershøj,
Lyndby og Gevninge.

Det skal ved lokalplanlægning sikres, at der ikke opføres bebyggelse eller foretages
ændringer af terræn, der kan hindre vandets strømningsveje eller øge risikoen for
oversvømmelse på omkringliggende arealer, medmindre der etableres
afværgeforanstaltninger.

Ved lokalplanlægning af nye anlæg og bebyggelser skal det som minimum sikres, at
den eksisterende situation ikke forværres, så der skabes øget oversvømmelsesrisiko i
det pågældende område.

Viden om oversvømmelse skal inddrages i Lejre Kommunes lokalplanlægning sådan,
at der i alle tilfælde tages stilling til dette i redegørelsesdelen og sådan, at der træffes
bestemmelser i forhold til at afværge oversvømmelser, når planerne vedrører arealer,
der ligger i oversvømmelsestruede områder.

I oversvømmelsestruede områder skal lokalplanlægningen tage stilling til sokkelkoter
og eventuelle begrænsninger for etablering af kælder. Desuden skal det ved
lokalplanlægning sikres, at lavbundsarealer og bluespotområder (områder, hvor
regnvand ved store regnskyl samler sig) som udgangspunkt friholdes fra bebyggelse.

I nogle lokalplaner kan det være hensigtsmæssigt at indsætte et krav om maksimal
befæstelsesgrad, så der sker naturlig nedsivning af overfladevandet lokalt.

Ved lokalplanlægning af ny bebyggelse og anlæg skal det sikres, at regnvand så vidt
muligt nyttiggøres eller håndteres lokalt.

Grønne friarealer og vådområder kan, når det er muligt og i det omfang det er
nødvendigt, udnyttes til opsamlingsbassin for vand i oversvømmelsessituationer.

Klimatilpasningstiltag i lokalplanen skal hænge harmonisk sammen med
omgivelsernes arkitektur, kultur og landskab. Anlæg skal ikke skæmme, men så vidt
muligt tilføre området rekreativ, arkitektonisk eller landskabelig værdi.

Klimatilpasning
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Ved udarbejdelse af lokalplaner i kystnærhedszonen gælder bestemmelserne i
planlovens § 5a og § 5b.

Lokalplaner i kystnærhedszonen skal ifølge planlovens § 16, stk. 3 redegøre for den
visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,5 meter
anføres en begrundelse for den større højde.

Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold, der er væsentlige for
varetagelsen af natur- og friluftsmæssige interesser. I kystnærhedszonen skal der
foretages en visualisering, der gør det muligt at vurdere lokalplanforslaget i forhold til
det overordnede mål med at sikre kystområdernes landskabelige karakter.

Lokalplaner i kystnære dele af byzoner skal ifølge planlovens § 16, stk. 4 redegøre for
den visuelle påvirkning.

Ved lokalplanlægning af nye områder skal det sikres, at byggeri og anlæg indpasses i
landskabet ved placering i terrænet, ved bygningshøjde, ved materialevalg og ved
belysning. I lokalplanerne skal det så vidt muligt sikres, at landskabets værdier ikke
sløres eller ødelægges af bebyggelse, belysning, tekniske anlæg, beplantning eller
tilgroning. Ny bebyggelse skal indpasses i landskabet, så terrænregulering minimeres.

Formålet med miljøklasserne er at forebygge miljøproblemer ved en hensigtsmæssig
placering af virksomheder, fritidsanlæg, institutioner og andet, som erfaringsmæssigt
påvirker omgivelserne med bl.a. støj, røg, lugt, rystelser eller trafik.

Miljøklasserne bruges til en indledende vurdering af, hvilke typer virksomheder mv.,
der kan være plads til i et område forud for udarbejdelse af en lokalplan. For landbrug
gælder særskilte regler jævnfør husdyrbekendtgørelsen.

Kystområder

Landskab

Miljøklasser – virksomhedslokalisering i forhold til boliger
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Hver type virksomhed med videre har en miljøklasse ud fra, hvor meget den
erfaringsmæssigt påvirker omgivelserne. Der er betydelig variation i påvirkningerne fra
virksomheder inden for en enkelt virksomhedstype.

Derfor er miljøklassen fastsat som et interval, og der kan op- og nedklassificeres ud fra
en konkret vurdering af, om virksomheden fx indfører renere teknologi.

Klasse 1: Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad,
og derfor kan integreres med boliger. 
Klasse 2: Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og
som kan indplaceres i områder med boliger. 
Klasse 3: Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og
som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, eventuelt i randzonen, tættest ved
forureningsfølsom anvendelse. 
Klasse 4: Virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og
derfor som hovedregel bør placeres i industriområder. 
Klasse 5: Virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og som
derfor skal placeres i industriområder. 
Klasse 6: Virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og som
derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til
forureningsfølsomme naboer kan opnås. 
Klasse 7: Virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og
derfor som hovedregel skal placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende
virksomhed.

Der opereres med følgende vejledende afstande i forhold til boliger og lignende: 
Klasse 1: 0 m 
Klasse 2: 20 m 
Klasse 3: 50 m 
Klasse 4: 100 m 
Klasse 5: 150 m 
Klasse 6: 300 m 
Klasse 7: 500 m

Disse afstandskrav skal ikke altid overholdes. Hvis afstanden skal tillades kortere end
den, der fremgår af skemaet, må det ske ud fra en konkret vurdering af den enkelte
virksomheds forureningsbelastning.

Parkeringsforhold
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På hver ejendom skal der findes det nødvendige antal p-pladser til dækning af
ejendommens parkeringsbehov.

I lokalplanlægningen kan det fastlægges, at parkeringsbehovet for flere ejendomme
løses gennem etablering af fælles parkering efter en samlet plan for et større område.

Ved opførelse eller indretning af bebyggelse til særlige formål, kan
Kommunalbestyrelsen tillade, at kravene til parkeringsdækningen reduceres.

Udgangspunktet for kravene til parkeringsdækning er anlæg af:

2 p-pladser pr. bolig ved åben-lav boligbebyggelse, hvor garage eller carport kan
tælles med.
1 1/2 p-plads ved tæt-lav boligbebyggelse pr. bolig. Derudover skal der
udlægges 1/2 p-plads pr. bolig. I stationsbyerne Lejre og Hvalsø kan
parkeringsdækningen sættes ned til 1 p-plads pr. bolig, hvis der fx er tale om et
bofællesskab med delebilsordning.
1 1/2 p-plads pr. bolig ved etageboligbebyggelse. Derudover skal der udlægges
1/2 p-plads pr. bolig. I stationsbyerne Lejre og Hvalsø kan parkeringsdækningen
sættes ned til 1 p-plads pr. bolig, hvis der fx er tale om et bofællesskab med
delebilsordning.
1 p-plads pr. bolig ved ungdoms- og ældreboliger.

1 p-plads pr. 25 m2 bruttoetageareal for detailhandel.

1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal for administrations- og serviceprægede
virksomheder.

1 p-plads pr. 100 m2 bruttoetageareal for produktion.

1 p-plads pr. 100 m2 lager- og værkstedsarealer og oplagsvirksomhed.

1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal til butikker med særligt pladskrævende
varer.

1 p-plads pr. 37,5 m2 etageareal for institutioner, udstillinger og kulturformål.

Ved lokalplanlægning for stationsområder, detailhandelsbutikker og boligområder med
fælles parkeringsarealer skal der sikres tilstrækkelig plads til cykelparkering.

Ved lokalplanlægning for områder med bestående bygninger med mere end 20
parkeringspladser, der ikke er beboelsesbygninger, skal det i lokalplanen sikres, at der
er mulighed for etablering mindst 1 ladestander i tilknytning til parkeringsanlægget.

g
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Ved lokalplanlægning for områder med beboelsesbygninger med mere end 10
parkeringspladser, der gennemgår en større omdannelse, skal det i lokalplanen sikres,
at alle ombyggede parkeringspladser bliver forberedt til ladestandere.

Ved lokalplanlægning for nye områder med beboelsesbygninger med mere end 10
parkeringspladser, skal det i lokalplanen sikres, at alle parkeringspladser bliver
forberedt til ladestandere.

Ved lokalplanlægning for nye områder med bygninger med mere end 10
parkeringspladser, der ikke er beboelsesbygninger, skal det i lokalplanen sikres, at der
etableres mindst 1 ladestander for hver femte parkeringsplads til ladestandere.

Generelt skal skilte udformes, så der skabes en god helhedsvirkning med de enkelte
bygningers arkitektur og med området som helhed.

Der bør være sammenfald mellem ejendommens anvendelse og skiltningen.
Skiltningens omfang skal begrænses til det nødvendige fx firmanavn, logo og
åbningstider.

Skilte må ikke dække over bygningsdetaljer, ligesom skilte fra forskellige
virksomheder/ forretninger skal samordnes, så der opnås en god helhedsvirkning.

Skilte skal tilpasses bygningens arkitektur og skal i princippet følge opdelingen af
moduler, vinduer, døre og porte. Størrelse og placering af skilte på samme facade fra
forskellige firmaer skal så vidt muligt tilpasses hinanden. Effektfarver, fluorescerende
eller selvlysende farver tillades som udgangspunkt ikke. Skilte til den enkelte butik må
have en maksimal højde på 0,5 m.

Facadeskilte udformes med enkeltbogstaver og opsættes direkte på facaden, så
facaden kan ses gennem bogstaverne.

Udhængsskilte skal hænge vinkelret på facaden. De må ikke have en sidelængde over
0,8 m, må ikke være større end 0,5 m2 og skal placeres mindst 2,3 m over terræn.

Udover ovenstående gælder følgende for dagligvare- og udvalgsvarebutikker:

Skilte og reklamer
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Dagligvarebutikker: Navn, logo, åbningstider og mindre reklamer kan tillades
opsat på max. 1/3 af det enkelte vindue/ dør. Enkelte vinduer kan dog blændes
helt eller delvist med ensfarvet folie i hvide, grå, brune eller sorte nuancer.
Udvalgsvarebutikker: Der må ikke opsættes klæbe�lm eller reklamer, males
eller lignende på vinduer og døre. Navn, logo og åbningstider kan dog tillades.

Henvisningsskilte skal opsættes ved virksomhedens adgangsveje og i tilknytning til
virksomheden.

I erhvervsområder kan der opstilles ensartede henvisningsskilte på udvalgte steder.
Fælles henvisningsskilte må kun indeholde firmanavn og -logoer. Henvisningsskiltene
må ikke indeholde reklame for enkeltprodukter og må ikke udformes som lysskilte.

Skiltning med pyloner og skilte på skiltestandere skal begrænses mest muligt. Pyloner
og skilte/skiltestandere må maksimalt have en højde på 3,0 m og en bredde på 1,2 m.

Af hensyn til oversigtsforholdene gælder følgende for pyloner og skilte nærmere
vejskel end 2,5 m:

skilte må maksimalt have en højde på 1,0 m og en bredde på 1,5 m.
der må ikke opsættes pyloner.

Når lokalplaner bliver udarbejdet, skal der indsættes bestemmelser om
solenergianlæg, f.eks. solceller og solfangere.

Der kan indsættes bestemmelser i en lokalplan om, at solceller/solfangere skal
opsættes som en integreret del af bygningskonstruktionen eller slet ikke må opsættes,
hvis de æstetiske og arkitektoniske hensyn i øvrigt vægtes højt i lokalplanen. I
sådanne tilfælde må lokalplanbestemmelserne kun undtagelsesvist fraviges.

Ved lokalplanlægning for rækkehuse og anden tæt-lav bebyggelse, hvor ensartet
tagmateriale og/eller et ensartet udtryk i bebyggelsen tillægges stor vægt, skal der
tages aktivt stilling til mulig placering af solenergianlæg. I et lokalplanområde med tæt-
lav bebyggelse med et ensartet udtryk, hvor der ikke er lokalplanbestemmelser, som

Solenergianlæg – solceller og solfangere mv.
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regulerer placeringen af solceller og solfangere, kræves det i dispensationssager, at
ansøger og/eller grundejerforeningen for det aktuelle boligområde, udarbejder en plan
for placering af solceller/solfangere, der sikrer et fortsat ensartet udtryk i den samlede
bebyggelse.

Når der udarbejdes en lokalplan, hvori der indgår bestemmelser om bevaringsværdige
eller fredede bygninger, skal bevaringshensynet tillægges stor vægt. En lokalplan med
bevarende sigte skal tage aktivt stilling til placering af solceller/solfangere.

Derfor bør lokalplanbestemmelserne kun undtagelsesvist fraviges, og kun hvis helt
særlige forhold begrunder det.

Lokalplaner skal indeholde bestemmelser om, at solceller/solfangere skal monteres
med mindst mulig reflekterende overflade f.eks. antirefleksbehandlet overflade.

Ved lokalplanlægning for offentlige institutioner, halbyggeri og erhvervsvirksomheder
og lignende skal det i bestemmelserne sikres, at der er mulighed for opsætning af
solcelleanlæg på større tagflader eller facader. Solceller skal som udgangspunkt
etableres direkte på tagflade eller facade, uden anvendelse af stativer/bærebeslag, der
vinkler solcellerne fra tagfladen eller facaden. Solceller kan dog etableres ved at
anvende stativer/bærebeslag, der vinkler solcellerne fra flade tage, hvis de skjules bag
stern eller murkrone.

Ved udarbejdelse af lokalplaner for solcelleanlæg skal der ske en konkret vurdering i
forhold til benyttelses- og beskyttelsesinteresser i området samt nabohensyn. En
sådan vurdering skal fremgå af lokalplanens redegørelse samt af miljøvurderingen.

Solcelleanlæg må kun placeres inden for områder i kystnærhedszonen,
kirkeomgivelser, skovbyggelinjen, kulturhistoriske bevaringsværdier, hvis væsentlige
bestående landskabstræk ikke forringes eller nærmiljøets værdi kan fastholdes. Det
kan ske ved at placere solcelleanlæggene på flade arealer herunder lavbundsarealer,
som er omkranset af tæt beplantning eller inden for små lukkede landskaber, hvor der
eventuelt i forvejen er læhegn.

Solcelleanlæg skal placeres mindst 100 m fra nærmeste nabo.

I forbindelse med lokalplanarbejdet skal der udarbejdes visualiseringer og
synlighedsanalyser af solcelleanlægget, så den visuelle påvirkning af omgivelserne i
det åbne land og naboejendomme bliver synlig.
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Solcellearealerne skal tilføre området nye oplevelsesmuligheder. Det skal ved
lokalplanlægning sikres, at området indeholder mindst 20 % friarealer til fx
beplantning, friholdelse af højdepunkter, afgræsning, stiforbindelser og lignende.

Det skal ved lokalplanlægning sikres, at der etableres tæt beplantning rundt omkring
alle solcelleanlæg, og at eksisterende beplantningsbælter inden for solcellearealerne
skal bevares.

Det skal af lokalplanens bestemmelser fremgå, at solcellepanelerne skal være i ikke-
reflekterende materialer, og kanterne på panelerne skal være sorte eller samme farve
som solpanelerne, så det indpasser sig bedst muligt i landskabet. Overkant af øverste
solcellepanel må maksimalt være i 3 m højde.

Lokalplanen skal sikre, at solceller, der kan vippe over en vertikal akse, ikke tillades.
Mens solceller, der kan vippe over en horisontal akse, kan tillades, hvis dette ikke
tilsidesætter landskabelige hensyn. Ved at vippe over en horisontal akse vil
symmetrien i anlægget normalt bevares.

Af lokalplanens bestemmelser skal det fremgå, at der skal udarbejdes en deklaration,
som sikrer, at arealerne bliver reetableret, og solenergianlægget bliver fjernet, når
arealet ikke længere anvendes til solcelleanlæg.

Der må ikke etableres spillehaller med gevinstgivende spilleautomater/-maskiner.

Gennemgående stisystemer og grønne korridorer skal føres igennem til nye
boligområder, så de bliver sammenhængende. Nye boligområder afrundes som
minimum med en trampesti ud mod det åbne land – eventuelt i tilknytning til et grønt
område eller plantebælte.

Spilleautomater

Stier

Støj
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Ved udarbejdelse af lokalplaner skal det sikres, at områder med støjfølsom
arealanvendelse, f.eks. boligområder, institutionsområder, og grønne områder, ikke
udsættes for et støjniveau, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier
for den pågældende anvendelse. Desuden skal lokalplaner, hvis område ligger inden
for støjkonsekvensområder ved lufthavn, jernbane, motorvej eller skydebane ligeledes
sikre, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj kan overholdes.

Desuden skal det ved lokalplanlægning sikres, at der tages højde for eventuel afledt
støj til og fra lokalplanområdet.

Ved lokalplanlægning for institution/skole med legeplads eller skolegård bør der tages
hensyn til boliger i nærheden. For at minimere støjgenerne er en placering i nogen
afstand fra boliger hensigtsmæssig. En afstand på 20-50 m anbefales, alt efter
aktivitet.

Offentlige og fælles adgangs- og friarealer skal generelt opfylde
tilgængelighedskravene for handicappede.

Ved lokalplanlægning af landsbyer eller andre områder i landzone kan der i
lokalplanen indsættes bestemmelser om, at overflødiggjorte landbrugsbygninger,
mejerier, skoler, maskinværksteder og lignende kan indrettes til boliger eller andre
erhverv.

Hvis en lokalplan indeholder bestemmelser om at sådanne overflødiggjorte bygninger
kan indrettes til boliger, skal det fremgå af redegørelsens afsnit ”Forhold til anden
planlægning”, at de ekstra boliger tages fra den pulje i kommuneplanen, som er
planlagt til fortætning i landsbyer og landområder.

Tilgængelighed til adgangs- og friarealer

Udnyttelse af overflødiggjorte bygninger i landsbyer og andre
områder i landzone

Vandforsyning og spildevandsafledning
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Lokalplaner for et område, hvor der kan opføres ny bebyggelse, skal sikre, at
bebyggelsen ikke tages i brug, før der er etableret teknisk forsyning og tilslutning i
overensstemmelse med kommunens vandforsyningsplan og spildevandsplan.

En lokalplan må ikke stride imod Lejre Kommunes handleplaner til realisering af
vandplanen og Natura 2000-handleplanerne.

I områder, som er udlagt til kollektiv varmeforsyning (naturgas eller fjernvarme), er der
forbud mod elopvarmning. Kommunalbestyrelsen kan dog dispensere fra
ovenstående, hvis ny bebyggelse opføres som lavenergihus og forsynes med
vedvarende energi som f.eks. jordvarme.

I områder, der er individuelt opvarmede (dvs. at den enkelte bygning har egen
varmeinstallation som f.eks. olie- eller naturgasfyr) og i områder, der er udlagt til
kollektiv varmeforsyning, kan etableres anlæg til alternative opvarmningskilder, f.eks.
jordvarme, varmepumper, solvarmeanlæg med mere, forudsat at etableringen lever op
til anden gældende lovgivning.

Trafikbetjeningen af nye bolig- og erhvervsområder kan ske gennem tilgrænsende
områder og også igennem et rekreativt område, hvis væsentlige trafiksikkerheds- eller
samfundsmæssige hensyn taler for det, og vejen udgør en mindre del af det samlede
område.

En lokalplan, der åbner mulighed for trafiksanering, skal sikre, at trafikdæmpningen
udformes, så der tages hensyn til både støj, trafiksikkerhed og tryghed. En sådan
trafiksanering kan ske enten ved vejlukninger, etablering af stilleveje, opholds- og
legeområder eller ved at adskille trafikanterne på bilveje og stier.

Vandplanen, Natura 2000-planerne

Varmeforsyning

Veje og stier
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Trafiksaneringer på det lokale vejnet skal foretages med udgangspunkt i kommunens
Trafiksikkerhedsplan. Ved lokalplanlægning skal det tilstræbes, at veje og stinet
udformes, så det fremmer de svage trafikanters sikkerhed.

Der skal etableres stier (gerne stinet), som skaber sikre skoleveje og rekreative
forbindelser. Formålet kan være at skabe sikre forbindelser på tværs af byen eller
sammenhæng med naturen i tilknytning til eller uden for byen.

Trafikplanlægningen af et område skal fremme tilgængeligheden for handicappede.

Veje skal udlægges med en bredde, som tager hensyn til en sikker og hensigtsmæssig
afvikling af nuværende og fremtidig trafik.

De byer, som har zonestatus som byzone, har fået et nummer efter den alfabetiske
rækkefølge. Kirke Hyllinge har f.eks. fået områdenummeret 7, hvorfor et boligområde i
Kirke Hyllinge hedder fx 7.B1 eller 7.B2.

Boligområder består overvejende af boliger, hvor boligandelen udgør mindst 80 % af
ejendommene, og med begrænset mulighed for detailhandel, privat og offentligt
serviceerhverv og fællesanlæg.

Ved etablering af boligområder skal der lægges vægt på den arkitektoniske kvalitet i
bebyggelsesplanen, blandt andet ved at udnytte det eksisterende terræn og ved at
placere boliger og fællesarealer hensigtsmæssigt i forhold til omgivelserne.

Fællesskabsdannende elementer skal tænkes med i planlægningen. Det er vigtigt, at
nye boligområder er med til at skabe identitet til byen og øge bosætningskvaliteten for
byen som helhed.

Lokalplanerne skal så vidt muligt sikre, at grønne områder i og omkring
boligbebyggelse bevares og udlægges til rekreative områder.

Lokalplanlægningen skal sikre, at områder udlagt til boligformål også kan indeholde
institutioner, fællesanlæg for områdets beboere, samt angive, hvilke erhvervstyper, der
kan indpasses i områderne uden genevirkninger i forhold til omgivelserne.

Rammer for lokalplanlægning
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For åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse gælder, at den angivne bebyggelsesprocent
ikke må overskrides for den enkelte ejendom eller for området som helhed. Ved
lokalplanlægning af boligområder skal der som hovedregel anvendes følgende
bebyggelsesprocenter:

30 % for åben-lav boligbebyggelse
35 % for tæt-lav boligbebyggelse

Ved lokalplanlægning for nye boligformer er det muligt at afvige fra
bebyggelsesprocent, hvis dette sker på baggrund af et kommuneplantillæg. Det
samme gælder områder, hvor det kan være hensigtsmæssigt med fortætning af
bebyggelsen f.eks. i Hvalsø og Lejre Stationsby, eller landsbyer eller bykerner, hvor
man ønsker at bevare en struktur med tættere byggeri. Ligeledes er det muligt at
fastsætte en mindre bebyggelsesprocent i områder, hvor der ønskes mere åbenhed i
bebyggelsen.

Ved lokalplanlægning for eksisterende boligområder kan Kommunalbestyrelsen,
uanset bestemmelser for de pågældende områder, fastsætte bebyggelsesprocenten
for ejendomme og arealer, der anvendes til andre formål end boligformål, til maksimalt
45.

Bygningshøjden i eksisterende boligområder må ikke være mere end én etage med
udnyttelig tagetage (1 1/2 etage), og må ikke være højere end 7,5 meter over fastsat
terrænplan. Ved lokalplanlægning af nye boligområder kan der etableres boliger i to
etager med en maksimal højde på 8,5 meter. I Kirke Hvalsø bymidte kan der dog
etableres bygninger højere end 8,5 meter og i 2-3 etager.

Ved lokalplanlægning af boligområder skal der som hovedregel anvendes følgende
normer for minimum grundstørrelser:

700 m2 for åben-lav boligbebyggelse

400 m2 for tæt-lav boligbebyggelse

Ved lokalplanlægning og ud fra en konkret vurdering er det muligt at afvige fra disse
grundstørrelser, f.eks. ved planlægning af nye boformer eller hvis der i tilknytning til
bebyggelsen udlægges store rekreative arealer, der vurderes at kunne afbalancere
den øgede tæthed. Det samme gælder områder, hvor det kan være hensigtsmæssigt
med fortætning f.eks. Hvalsø og Lejre Stationsby, eller landsbyer eller bykerner, hvor
man ønsker at bevare en struktur med mindre grunde.
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Hvor rammebestemmelserne giver mulighed for at indpasse fællesanlæg i
boligområder, kan fællesanlæg omfatte f.eks. beboerhus, varmecentral, transformer,
fællesantenneanlæg samt vej-, parkerings- og friareal.

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
læskure. 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
regnvandshåndtering 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.

Kategorien blandede bolig- og erhvervsområder bliver kun brugt i landsbyer, som
ligger i landzone.  I blandede bolig- og erhvervsområder kan andelen af erhverv
udgøre mere end 20 procent.

Centerområder indeholder blandede byfunktioner i form af boligbebyggelse, handel og
service, parkering og andre anlæg, der naturligt finder plads i en bymidte .

Campinghaveområdet er et område nord for Kirke Hvalsø. Området omfatter cirka 185
campinghaver, hvor der er opstillet faste beboelsesvogne, som må anvendes fra 1.
april til 30. september. Området er omfattet af lokalplan 83, Gundested campinghaver.
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Byer, som har zonestatus som byzone, har fået et nummer efter den alfabetiske
rækkefølge. Kirke Hyllinge har fx fået områdenummeret 7, hvorfor et erhvervsområde i
Kirke Hyllinge hedder fx 7.E1 eller 7.E2.

Erhvervsområderne er forbeholdt mindre og mellemstore service- og
fremstillingsvirksomheder, håndværks- og lagervirksomhed samt pladskrævende
detailhandel.

Der må i hovedprincippet kun etableres erhvervsvirksomheder inden for de udpegede
erhvervsområder. Ud over detailhandel kan der etableres mindre erhverv i
centerområderne og liberale erhverv i boligområderne.

Lokalplanlægningen skal modvirke miljøkonflikter mellem erhverv og boligområder og
mellem erhverv og det omgivende miljø i øvrigt. Ved lokalplanlægning af nye
erhvervsområder skal området derfor opdeles i zoner, så de mest miljøbelastende
virksomheder ligger længst væk fra boligområderne, og de mindst forurenende
virksomheder tættest på boliger. Det skal ske ved at inddele zoneområderne i
miljøklasser 1-7.

En husrække er en række af husmandssteder eller anden ensartet bebyggelse, som er
opført på én eller begge sider af vejen.

En række af kommunens landsbyer har bevaret landzonestatus og er entydigt
afgrænset som kommuneplanramme. 
Enkeltområderne er forbeholdt landsbyformål, som fx bolig, landbrug, mindre
håndværksvirksomheder og offentlige formål.

Ved ny bebyggelse i landsbyer eller det åbne land samt om- og tilbygninger, skal det
sikres, at byggeriet kan indpasses i den stedlige byggetradition og/eller i harmoni med
det eksisterende miljø.

Som hovedprincip udarbejdes såkaldte bevarende lokalplaner for landsbyerne for at
sikre de bevaringsværdige landsbymiljøer med tilstødende marker, bygninger,
strukturer, beplantninger og friarealer med videre.

Hvis bebyggelse brænder ned eller må rives ned, kan nybyggeri opføres i samme
omfang som den oprindelige bebyggelse, hvis bebyggelsens beliggenhed og ydre
fremtræden fastholdes.
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Planloven giver mulighed for, at en landzonelokalplan kan have bonusvirkning. Det
betyder, at lokalplanen erstatter en ellers nødvendig landzonetilladelse. Det er en
betingelse, at lokalplanen udtrykkeligt angiver, hvilke tilladelser der anses for meddelt,
jævnfør planlovens § 36, stk. 1, nr. 5. En lokalplan med bonusvirkning skal derfor
indeholde bestemmelser om bebyggelse, anvendelse og udstykning og tydeligt angive,
at der er tale om bonusvirkning.

Byer, som har zonestatus som byzone, har fået et nummer efter den alfabetiske
rækkefølge. Kirke Hyllinge har fx fået områdenummeret 7, hvorfor et område til
offentlige formål i Kirke Hyllinge hedder fx 7.O1 eller 7.O2. Områderne til offentlige
formål er forbeholdt offentlige institutioner, skoler, plejehjem, rådhuse og lignende.

Rekreative områder omfatter både områder til fritidsformål i landzone og områder til
fritidsformål i byzone. De rekreative områder kan ikke bebygges.

De byer, som har zonestatus som byzone, har fået et nummer efter den alfabetiske
rækkefølge. Kirke Hyllinge har fx fået områdenummeret 7, hvorfor et fritidsområde i
Kirke Hyllinge hedder fx 7.R1 eller 7.R2. Rekreative områder i det åbne land er
betegnet: 99.R1, 99.R2 også videre.

Sommerhusområderne er udlagt til sommerhusbebyggelse med dertil knyttede
rekreative funktioner. Sommerhusområder er betegnet: S1, S2, S3 og så videre.

Sommerhusbebyggelse skal have en åben karakter og farver, materialer og
dimensioner, der naturligt forekommer i sommerhusområder.

Områder med tekniske anlæg er fx pumpestationer, renseanlæg, transformerstationer,
vindmølleanlæg, solcelleanlæg og lignende.

Områder med åbent land er forbeholdt landbrugs-, skovbrugs- og gartnerproduktion
samt mindre erhverv i tiloversblevne landbrugsbygninger. Ved mindre erhverv forstås
fx lager- og kontorvirksomhed, ikke-forurenende fremstillingsvirksomhed og udlejning
af ferieboliger.
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I det åbne land er det muligt at placere mindre bygninger, som understøtter den
rekreative anvendelse, så som shelters, bålhytter og læskure. Der skal ansøges om
landzonetilladelse til placering af sådanne bygninger. Placeringen af disse bygninger
skal tage højde for landskabelige værdier og eventuelle fredninger.
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Biltris
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Kommuneplanramme

Kommunegrænse
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1.B1 - Biltris By

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse, landsbyområde, erhvervsområde, butikker til
lokalområdets forsyning, jordbrugsområde

Landsbyområde. Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige
forsyning samt erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger
i forhold til omgivelserne eller bevaringsinteresserne.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone og landzone

Bebyggelsesomfang
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 
Maksimal højde er 8,5 m 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af den enkelte ejendom 
Maksimal højde er 8,5 m 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 
Maksimal højde er 8,5 m 

For 'Butikker til lokalområdets
forsyning' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 
Maksimal højde er 8,5 m 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.
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Biltris er en tidligere fæsteby under Egholm Slot, der ligger i direkte forbindelse
med byen via Egholmvej. Landsbyen består af flere tre- og firlængede  
gårde, tidligere landsbyskole, landhuse samt nyere arkitektur langs Biltris Gade
og Egholmvej.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 22.01 for Biltris By.

Særlige bestemmelser
Byens tidligere landsbyskole ligger i krydset og fremstår velholdt og tydeligt
aflæselig i sin arkitektur. De ældre gårde og flere landhuse ligger på deres
oprindelige placeringer, herudover er byen dog fragmenteret og udbygget med
blandt andet parcelhuse. Byens landsbystruktur er i dag svært aflæselig.
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1.R1 - Biltris, Grønne områder

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til nærrekreativt område

Rekreativt område

Generelle anvendelsesbestemmelser
Rekreativt område

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Byzone

Bebyggelsesomfang
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Maksimal bebyggelsesprocent er 0% af området som helhed

Området skal friholdes for boligbebyggelse, men der kan etableres mindre
bygninger, som understøtter den rekreative anvendelse, så som shelters,
læskure og bålhytter.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 22.01 for Biltris By
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1.T1 - Biltris, støjvold

Anvendelse
Generel anvendelse er teknisk anlæg

Specifik anvendelse er angivet til trafikanlæg

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal højde er 10 m

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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Ejby
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Kommuneplanramme

Kommunegrænse
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2.B1 - Ejby, Bigårdsvej, Ingridsvej,
Margrethevej, Anders
Rasmussensvej, Præstholmvej,
Lorentzensvej, Pilevej, m. fl.

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 9.13 for Bramsnæslund og Lindelunden. Lokalplan 9.15 for Lykkesvej
og Margrethevej. Lokalplan 9.18 for Rønnevej 15. Lokalplan LK 10 for et
boligområde på Lorentzensvej 21. Lokalplan LK 67 for Kærvej og Hellesvej.
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2.B2 - Ejby, Ebbemosen og
Hyldebjerggårdsvej

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Byzone.

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 9.05 for Ebbemosen. Lokalplan 9.16 for Hyldebjerggårdsvej.
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2.B3 - Ejby, Ebbevænget

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 
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Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 9.14 for Ebbevænget.
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2.B4 - Ejby, Lindegården

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til tæt-lav boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone og landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af området som helhed

Maksimale antal etager er 2

Maksimal højde er 8,5 m
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For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af området som helhed 
Maksimale antal etager er 2 
Maksimal højde er 8,5 m 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Infrastruktur
Vejadgang skal ske til Ejby Havnevej.

Lokalplanlægning
Lokalplan LK 77 for rækkehuse ved Lindegården.
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2.B5 - Ejby, Dyssemosen, Strædet og
del af Ejbyvej

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af området som helhed 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Infrastruktur
Vejadgang til udstykning på matrikel 10a, Ejby By, Rye skal ske til Ejbyvej.
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2.B6 - Ejby, Hyllebjerget

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, daginstitutioner

Åben-lav boligbebyggelse samt offentlige institutioner.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Partiel Byplanvedtægt nr. 8 for Hyllebjerget.
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2.B7 - Ejby, Lindegården Øst

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse

Lokalplanområdet skal inddeles i delområder. Der skal udlægges et delområde
med rekreative arealer, som skal udgøre 30-40 % af det samlede
lokalplanområde – se de generelle rammer for lokalplanlægning. 

Zonestatus
Planlagt zone er byzone og landzone

Bebyggelsesomfang
I delområder med åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks.
udgøre 30 % for det enkelte jordstykke (matrikel). I delområder med tæt-lav
boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks. udgøre 35 % for delområdet
som helhed. 
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af det enkelte jordstykke 
Maksimale antal etager er 2 
Maksimal højde er 8,5 m 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af området som helhed 
Maksimale antal etager er 2 
Maksimal højde er 8,5 m 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
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 læskure. 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 regnvandshåndtering 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. 

Infrastruktur
Vejadgang skal ske til Ejby Havnevej.
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2.B8 - Ejby, Buen, Strædet, Gammel
Havnevej, Gammel Skolevej samt
dele af Elverdamsvej og Ejbyvej

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse, landsbyområde

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 8,5 m
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 
Maksimale antal etager er 1,5 
Maksimal højde er 7,5 m 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af den enkelte ejendom 
Maksimale antal etager er 1,5 
Maksimal højde er 7,5 m 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Særlige bestemmelser
Vejadgangen til udstykningen på Buen 6 skal ske til Ejby Havnevej
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2.R1 - Ejby, Udflugtsomr. ved Niels
Hansensvej

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til større rekreativt område, øvrige ferie- og
fritidsformål, område til offentlige formål

Zonestatus
Planlagt zone er sommerhusområde

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1
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Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 9.06 for udflugtsområde i Ejby.

Særlige bestemmelser
Området skal friholdes for boligbebyggelse, men der kan etableres mindre
bygninger, som understøtter den rekreative anvendelse, så som shelters,
bålhytter og læskure.
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2.R2 - Ejby, Ejby Havn

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til havneerhvervsområde, større rekreativt
område

Mindre fiskerihavn, fiskehuse, toiletbygning.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 15% af området som helhed

Maksimale antal etager er 1
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Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan LK 35 for Ejby Havn
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2.R3 - Ejby, Grønne områder

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til større rekreativt område

Zonestatus
Planlagt zone er byzone og landzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Området skal friholdes for boligbebyggelse, men der kan etableres mindre
bygninger, som understøtter den rekreative anvendelse, så som shelters,
bålhytter og læskure.

Udstykning
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Rammen regulerer ikke udstykning
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2.O3 - Ejby, Ebbemosevej

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til område til offentlige formål,
daginstitutioner

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af området som helhed

Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 8,5 m
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Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i
randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan LK 86 for et område til daginstitution i Ejby.
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2.O1 - Ejby, Bramsnæsvigskolen og
Grønhøjgård

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til uddannelsesinstitutioner, daginstitutioner

Uddannelsesinstitutioner. Skole, hal og institution.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone og landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom

Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 8,5 m
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Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i
randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 9.03 for Bramsnæsvigskolen. Lokalplan 9.03 for Bramsnæsvigskolen.
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2.O2 - Ejby, Institutionen
Bramsnæsvig

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til daginstitutioner, døgninstitutioner

Zonestatus
Planlagt zone er sommerhusområde

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom

Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m
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Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 9.12 for Ejby Strand.
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2.T1 - Ejby, Ejby Rensningsanlæg,
Åvej

Anvendelse
Generel anvendelse er teknisk anlæg

Specifik anvendelse er angivet til rensningsanlæg

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1

Maksimal højde er 5 m

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 5
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Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for
omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 150 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 6

Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er meget belastende for
omgivelserne, og derfor skal placeres i større industriområder, så den
ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 300 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 9.08 for Ejby Rensningsanlæg.
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2.B9 - Ejby, Strædet 15

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse, nærrekreativt område

Lokalplanområdet skal inddeles i delområder. Der skal udlægges et delområde
med rekreative arealer, som skal udgøre 30-40 % af det samlede
lokalplanområde – se de generelle rammer for lokalplanlægning.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal højde er 8,5 m

I delområder med åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks.
udgøre 30 % for det enkelte jordstykke (matrikel). I delområder med tæt-lav
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boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks. udgøre 35 % for delområdet
som helhed.

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af det enkelte jordstykke 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af området som helhed 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
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 læskure. 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 regnvandshåndtering 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. 
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Englerup
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Kommuneplanramme

Kommunegrænse
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3.B1 - Englerup By

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
landsbyområde, erhvervsområde, butikker til lokalområdets forsyning,
jordbrugsområde

Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige forsyning samt
erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til
omgivelserne eller bevaringsinteresserne.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Butikker til lokalområdets
forsyning' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Englerup er en slynget vejby beliggende ud til Isefjord med landsbykernen
trukket tilbage fra kysten. Landsbykernen har et tæt forløb med enkelte  
uudflyttede gårde samt flere mindre bindingsværkshuse med stråtag.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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Lokalplanlægning
Der bør udarbejdes en samlet lokalplan for landsbyen med bevarende sigte,
som kan sikre bygnings- og miljøværdier, herunder værdifulde grønne træk.

Særlige bestemmelser
Den oprindelige struktur er intakt, og de mange huse direkte ud til Englerup
Gade understøtter strukturen. Den smukke beliggenhed i landskabet er
nærværende i hele byen. Det nyere parcelhuskvarter er opført med respekt for
den gamle bykerne og uden indvirkning på forløbet langs Englerup Gade.
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3.R1 - Englerup, grønne områder

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til nærrekreativt område

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
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minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Særlige bestemmelser
Området skal friholdes for boligbebyggelse, men der kan etableres mindre
bygninger, som understøtter den rekreative anvendelse, så som shelters,
bålhytter og læskure.
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Gershøj
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Kommuneplanramme

Kommunegrænse
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4.B1 - Gershøj, Gershøjgårdsvej,
Bovelgårdsvej, Valdemarsvej m. fl.

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m

Beregningsmetode for bebyggelsesprocent: For den enkelte ejendom på
Gershøjgårdsvej, Bovelgårdsvej og Agervang. For området under ét på
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Gershøjvænge.

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af den enkelte ejendom 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 25.01 for Agervang og Valdemarsvej.Lokalplan 25.02 for
Gershøjvænge 3-32.Lokalplan 25.05 for ældreboligerne på
Gershøjvænge.Lokalplan 25.11 for Gershøjvej 90.
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4.B2 - Gershøj, Tranevej, Gærdet og
en del af Gershøjvej

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
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Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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4.B3 - Gershøj, Fasanvej, Mågevej 1
og en del af Strandvangen

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
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Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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4.B5 - Gershøj, Gershøj Landsby

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse, fællesanlæg, landsbyområde, erhvervsområde, kontor-
og serviceerhverv, butikker

Landsbyboligområde med mulighed for lokal detailhandel, lokal privat og
offentlig service og fællesanlæg og erhverv.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Kontor- og serviceerhverv'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Butikker' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af det enkelte jordstykke 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.
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Gershøj er en havneby ud til Roskilde Fjord, der rummer flere ældre stråtækte
huse og gårde, Gershøj Kirke, Sct. Laurentius Kilde samt kro.
Bindingsværkslængen sydvest for kirken blev opført som arbejderbolig med
stald, høloft og hønsehus. Havnen med stejleplads og slæbested præges i dag
af fritidsfiskeri.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 25.09 for Gershøj By. Fiskermiljøet, den ældre bykerne samt  
miljøet omkring kirken med Vissegård er sikret gennem lokalplanen med
bevarende bestemmelser.

Særlige bestemmelser
Gershøjs ældre bykerne langs Gershøj Havnevej og området omkring kirken,
den hellige kilde og havnen med stejleplads og kro er særligt velbevaret. Sct.
Laurentius Kilde og havnen forbindes af et trædæk, der sammen med Gershøj
Havnevej skaber en forbindelse, som giver et helstøbt indtryk af Gershøj by.
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4.R1 - Gershøj, Udflugtsomr. ved
Gershøjvej

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til større rekreativt område, område til
offentlige formål

Zonestatus
Planlagt zone er sommerhusområde

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1
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Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 25.11 for udflugtsområde i Gershøj.

Særlige bestemmelser
Området skal friholdes for boligbebyggelse, men der kan etableres mindre
bygninger, som understøtter den rekreative anvendelse, så som shelters,
bålhytter og læskure.
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4.O1 - Gershøj, Bramsnæs Nord på
Agervang

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til øvrige ferie- og fritidsformål, område til
offentlige formål, daginstitutioner, døgninstitutioner

Institution. Børneklub og bylaugshus.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom

Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7,5 m

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i
randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 25.09 for Gershøj by.

289



4.B4 - Gershøj, Gershøjvej 89

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til tæt-lav boligbebyggelse, kontor- og
serviceerhverv, let industri og håndværk, fødevarevirksomhed med
besøgsfaciliteter, nærrekreativt område

Boliger, kontorfællesskab, udsalg af lokalt grønt/landhandel, køkkenfaciliteter,
mindre produktion af fødevarer, orangeri, mødested mv.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af området som helhed

Maksimal højde er 8,5 m
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Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Infrastruktur
Området skal have vejadgang fra Gershøjvej.
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Gevninge
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Kommuneplanramme

Kommunegrænse
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5.B1 - Gevninge, Nørremarken

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til tæt-lav boligbebyggelse, daginstitutioner,
døgninstitutioner

Tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende fælles anlæg og offentlig institution.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af den enkelte ejendom

Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m
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For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af den enkelte ejendom 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 16 for Nørremarken.
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5.B10 - Gevninge, Dalagergård,
Lindenborgvej 182

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse, fællesanlæg, område til offentlige formål

Lokalplanområdet skal inddeles i delområder. Der skal udlægges et delområde
med rekreative arealer, som skal udgøre 30-40 % af det samlede
lokalplanområde – se de generelle rammer for lokalplanlægning.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal højde er 8,5 m
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I delområder med åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks.
udgøre 30 % for det enkelte jordstykke (matrikel). I delområder med tæt-lav
boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks. udgøre 35 % for delområdet
som helhed.

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte grund 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af området som helhed 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
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 læskure. 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 regnvandshåndtering 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.  

Infrastruktur
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Vejadgang skal ske til Gevninge Vestvej.

Særlige bestemmelser
Området skal planlægges under ét.
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5.B11 - Gevninge, Åbjerg

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til tæt-lav boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 8,5 m

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af området som helhed 
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 62 for område ved Oldvejen i Gevninge
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5.B12 - Gevninge, Gevningegård

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse

Lokalplanområdet skal inddeles i delområder. Der skal udlægges et delområde
med rekreative arealer, som skal udgøre 30-40 % af det samlede
lokalplanområde – se de generelle rammer for lokalplanlægning.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 2
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Maksimal højde er 8,5 m

I delområder med åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks.
udgøre 30 % for det enkelte jordstykke (matrikel). I delområder med tæt-lav
boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks. udgøre 35 % for delområdet
som helhed.

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af den enkelte ejendom 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
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 læskure. 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 regnvandshåndtering 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.  
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Infrastruktur
Området skal have vejadgang til Oldvejen eller Gevninge Vestvej.
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5.B2 - Gevninge, Oldvejsparken

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til tæt-lav boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1

Maksimal højde er 7,5 m

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af den enkelte ejendom 
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan nr. 49 for Oldvejsparken.
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5.B3 - Gevninge, Gevninge Bygade 60

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
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Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af den enkelte ejendom 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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5.B4 - Gevninge, Højmarken,
Grydehøj og Rytterbakken

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse, trafikterminal

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af den enkelte ejendom 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Partiel Byplanvedtægt nr. 5, Herslev-Gevninge Kommune
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5.B5 - Gevninge, Dalager, Grønager,
Skovager, Bausager, Lillemarken og
Gevninge Bakkedrag

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

Miljø
Området skal planlægges med henblik på nedbringelse af støjgener fra
Lindenborgvej.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Partiel Byplanvedtægt nr. 4, Herslev-Gevninge Kommune.
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5.B7 - Gevninge, Herslevvej 1-15 og
Gevninge Bygade 63 og 65

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone og landzone

Området ligger i landzone, og skal forblive i landzone. Gevninge Bygade 63-65
kan dog overgå til byzone ved lokalplanlægning.

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 66 for bolig- og haveformål i Trællerup.
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5.B8 - Gevninge, Nødager

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til tæt-lav boligbebyggelse, daginstitutioner,
døgninstitutioner

Tæt-lav boligbebyggelse.Ældreboliger med tilhørende ældreservicecenter.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m
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For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af området som helhed 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 56 for et boligområde i Gevninge.
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5.B9 - Gevninge, Fjordager, Langager
og Byager

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse, område til offentlige formål, daginstitutioner

Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende fællesanlæg og offentlige
formål som f.eks. børneinstitutioner, ældreboliger og lignende.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af den enkelte ejendom 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 63 for et boligområde ved Vestvejen.
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5.B6 - Gevninge landsbykerne,
Gevninge Bygade m.fl.

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse, landsbyområde, butikker

Landsbyområde. Boligområde med serviceerhverv herunder bibliotek,
forsamlingshus og institutioner og lignende samt værkstedstyper uden
væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. Butikker til områdets lokale
forsyning.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af den enkelte ejendom 

For 'Butikker' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Gevninge er en ureguleret vejlandsby, udvidet over flere omgange med større
parcelhusudstykninger og rækkehuse. Selve den gamle del indeholder  
flere ældre elementer, såsom oprindelige gårde, kirke, skole og tilhørende
bygninger samt småhuse, som for størstedelen er opført i bindingsværk  
med stråtag.
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 10 for Gevninge Bygade. Lokalplan 70 for Dyrlægegården. Det
anbefales, at der udarbejdes en lokalplan med bevarende bestemmelser for
Gevninges gamle landsbykerne for at sikre den nuværende struktur og de
mange velbevarede boliger samt andre vigtige elementer.

Særlige bestemmelser
Forløbet langs Gevninge Bygade er yderst intakt, og den tætte landsbystruktur
er meget tydelig. Specielt omkring den tidligere skole og Krogen findes flere
vigtige, fortællende elementer, såsom dyrlægeboligen og de mange stråtækte
småhuse. Landsbyen ligger smukt ud til Gevninge Å.
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5.B13 - Gevninge, Lindenborgvej 134-
140

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
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Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i
randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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5.B14 - Gevninge, Lindenborgvej 119-
145(ulig numre) og Orehøjvej 35-
41(ulig numre)

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, fællesanlæg, let
industri og håndværk

Åben-lav boligbebyggelse med tilhørende fællesanlæg samt værkstedstyper
uden væsentlige genevirkninger.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Let industri og håndværk'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Området skal planlægges med henblik på nedbringelse af støjgener fra
Lindenborgvej.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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5.B15 - Gevninge, Lindenborgvej 142-
172(lige numre) og Gevninge Bygade
1-12

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, kontor- og
serviceerhverv, let industri og håndværk, butikker, område til offentlige
formål

Bycenterområde. Åben-lav boligbebyggelse med mulighed for detailhandel.
Offentlige formål, liberale erhverv samt nærmere angivne erhverv af typen
autoservice værksted og lignende uden væsentlige genevirkninger.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang

325



Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Kontor- og serviceerhverv'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Let industri og håndværk'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Butikker' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.
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Området skal planlægges med henblik på nedbringelse af støjgener fra
Lindenborgvej.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan nr. 14 for område ved Gevninge Bygade. Lokalplan LK 71 for en
dagligvarebutik ved Gevninge Vestvej.
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5.E1 - Gevninge, Skullebjerg

Anvendelse
Generel anvendelse er erhvervsområde

Specifik anvendelse er angivet til erhvervsområde, let industri og håndværk,
butikker

Erhvervs- og butiksformål. Herunder: Lettere industri, værksteds- og
servicevirksomhed og lignende med max. 1 tilknyttet ejer- eller funktionærbolig
pr. ejendom. Dog ikke virksomheder, som medfører særlige gener i forhold til
omgivelserne.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom

Maksimale antal etager er 2
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Maksimal højde er 10 m

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i
randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 5

Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for
omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 150 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 32 for et erhvervsområde i Gevninge. Lokalplan LK 45 for et
erhvervsområde ved Skullebjerg.
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5.E2 - Gevninge, Erhvervsområde ved
Abbetvedvej

Anvendelse
Generel anvendelse er erhvervsområde

Specifik anvendelse er angivet til erhvervsområde, let industri og håndværk,
butikker med særligt pladskrævende varer

Erhvervs- og butiksformål. Herunder: Butikker med pladskrævende
varegrupper, lettere industri, værksteds- og  
servicevirksomhed. Dog ikke virksomheder, som medfører særlige gener i
forhold til omgivelserne.  
Der kan etableres maksimalt 3.000 m2 nyt butik

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
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Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom

Maksimale antal etager er 2

Maksimal højde er 10 m

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i
randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Området skal zoneinddeles, så de mest støjende eller lugtende virksomheder
kommer til at ligge længst væk fra de eksisterende boligområder.  
Bebyggelsen skal placeres, så den skærmer for støjen fra motorvejen.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Infrastruktur
Der er en vejbyggelinje langs Lindenborgvej, hvor man ikke må opføre
bygninger eller anlægge faste anlæg af nogen art. Området skal have
vejadgang til Lindenborgvej, Abbetvedvej og/eller Orehøjvej.

Lokalplanlægning
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I lokalplanen skal det sikres, at det nye erhvervsområde styrker samarbejdet
mellem virksomhederne ved at skabe multifunktionelle erhvervsmiljøer med
fælles faciliteter som kontorer med god digital infrastruktur, mødelokaler,
kantiner, værksteder, motionsrum, udearealer og meget mere.

Særlige bestemmelser
Erhvervsområdet skal som udgangspunkt udvikles fra Abbetvedvej mod
Orehøjvej, og således at der planlægges for arealet vest for Abbetvedvej til
sidst.
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5.R1 - Gevninge, Grønne områder

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til større rekreativt område

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Området skal friholdes for boligbebyggelse, men der kan etableres mindre
bygninger, som understøtter den rekreative anvendelse, så som shelters,
bålhytter og læskure.

Udstykning
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Rammen regulerer ikke udstykning
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5.O1 - Gevninge, Gevninge Kirke

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til religiøse institutioner og gravpladser

Kirke og kirkegård.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

335



Lokalplanlægning
Lokalplan 61 for Gevninge Kirke og kirkegård.
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5.T1 - Gevninge, Pumpestation i
Gevninge

Anvendelse
Generel anvendelse er teknisk anlæg

Specifik anvendelse er angivet til nærrekreativt område, tekniske anlæg

Pumpestation og offentligt grønt område

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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5.C1 - Gevninge, bymidte ved
Gevninge Bygade

Anvendelse
Generel anvendelse er centerområde

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, butikker til lokalområdets
forsyning

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom

Maksimal højde er 7,5 m

Miljø
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Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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5.C2 - Gevninge, dagligvare butik ved
Gevninge Vestvej

Anvendelse
Generel anvendelse er centerområde

Specifik anvendelse er angivet til butikker til lokalområdets forsyning

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale etageareal er 1200 m2, beregnet for området som helhed

Maksimal højde er 7,5 m

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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Kirke Hvalsø
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Kommuneplanramme

Kommunegrænse

342



6.B1 - Kirke Hvalsø, Stengårdsvej,
dele af Buskevej og Roskildevej

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, fællesanlæg,
område til offentlige formål

Boligformål med tilhørende kollektive anlæg som f.eks. lokaler til fritidsformål og
bebyggelse til offentlige formål.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 8,5 m
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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6.B10 - Kirke Hvalsø, Pilager og
Sandager

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til tæt-lav boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 2

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af området som helhed 
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Byplanvedtægt nr. 6 for en del af Hvalsø by. Lokalplan nr. 46 for Tolskovgård.
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6.B11 - Kirke Hvalsø, Hestehaven og
del af Præstegårdsvej

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til tæt-lav boligbebyggelse

Boligformål med tilhørende kollektive anlæg som f.eks. lokaler til fritidsformål og
bebyggelse til offentlige formål.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 8,5 m
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For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af området som helhed 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan nr. 23 for området ved Præstegårdsvej.
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6.B12 - Kirke Hvalsø, Kjærsager og
Stensager

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, fællesanlæg,
område til offentlige formål

Boligformål med tilhørende kollektive anlæg som f.eks. lokaler til fritidsformål og
bebyggelse til offentlige formål.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 8,5 m
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan nr. 24 for Sonnerup Skov - boligområde vest for Vangkildegård.
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6.B13 - Kirke Hvalsø, Skovvej og
Lodderne

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse, fællesanlæg, område til offentlige formål

Boligformål med tilhørende kollektive anlæg som f.eks. lokaler til fritidsformål og
bebyggelse til offentlige formål. Lokalplanområdet skal inddeles i delområder.
Der skal udlægges et delområde med rekreative arealer, som skal udgøre 30-
40 % af det samlede lokalplanområde – se de generelle rammer for
lokalplanlægning.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
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Maksimal højde er 8,5 m

I delområder med åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks.
udgøre 30 % for det enkelte jordstykke (matrikel). I delområder med tæt-lav
boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks. udgøre 35 % for delområdet
som helhed.

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af den enkelte ejendom 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
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 læskure. 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 regnvandshåndtering 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.  
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Infrastruktur
Området skal have vejadgang via rundkørslen på Ny Ringstedvej.

Lokalplanlægning
Lokalplan nr. 91 for offentligt, boligområde ved Skovgården.
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6.B14 - Kirke Hvalsø, Sarbjerg

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse, etageboligbebyggelse, fællesanlæg, område til
offentlige formål

Åben-lav og tæt-lav/etageboligbebyggelse. Boligformål med tilhørende
kollektive anlæg som f.eks. lokaler til fritidsformål og bebyggelse til offentlige
formål.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 8,5 m
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af den enkelte ejendom 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan nr. 71 for Sarbjerg, areal ved Hyldegården. Lokalplan nr. 78 for
Myntehaven og for en del af Melissehaven. Lokalplan nr. 82 for
Timianhaven.Lokalplan nr. 89 for Merianhaven. Lokalplan nr. 93 for
Salviehaven. Lokalplan nr. 96 for Slåenhaven.
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6.B15 - Kirke Hvalsø, Buske Syd ved
Trebiens Allé

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse, etageboligbebyggelse, fællesanlæg

Boligformål med tilhørende kollektive anlæg som f.eks.lokaler til fritidsformål.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1

Maksimal højde er 8,5 m
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af den enkelte ejendom 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan nr. 92 for område ved Trebiens Alle.
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6.B16 - Kirke Hvalsø, Kjærgårds
Vænge

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom

Maksimale antal etager er 2

Maksimal højde er 6,5 m
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord. Lokalplan LK 29 for Buske Nord
2. etape. Lokalplan LK 39 for Buske Nord 3. etape.
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6.B17 - Kirke Hvalsø, Omr. ved
Gundestedvej (Gundestedgård)

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 2

Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
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Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan LK 22 for 3 grunde på Gundestedvej.
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6.B18 - Kirke Hvalsø, Hyllegården

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 
Maksimale antal etager er 2 
Maksimal højde er 8,5 m 
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For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af området som helhed 
Maksimale antal etager er 2 
Maksimal højde er 8,5 m 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Infrastruktur
Delområde A i Lokalplan LK 34 for Hyllegården skal  
have adgangsvej via Hyllegårdsvejs forlængelse til  
Åsen.  
Delområde J i Lokalplan LK 34 for Hyllegården skal  
have vejadgang via Merianhaven og Enebærvej.  
Delområde A i Lokalplan LK 68 for et boligområde ved  
Merianhaven skal have vejadgang via Enebærvej og  
Delområde B i Lokalplan LK 68 skal have vejadgang via  
Merianhaven.  
Delområde A, B, G, H og I i Lokalplan LK 72 for Hyllegård  
Høje skal have vejadgang via ny privat fællesvej  
øst for Elverbakken til Åsen.  
Delområde C og D1 i Lokalplan LK 72 for Hyllegård  
Høje skal have vejadgang direkte til Åsen.  
Delområde D2 i Lokalplan LK 72 for Hyllegård Høje  
skal have adgangsvej via Hyllegårdsvejs forlængelse til  
Åsen.

Lokalplanlægning
Lokalplan LK 34 for Hyllegården. Lokalplan LK 68 for et boligområde ved
Merianhaven. Lokalplan LK 72 for Hyllegård Høje.
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6.B19 - Kirke Hvalsø, Buske Øst -
nordøst for Trebiens Allé

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse

Lokalplanområdet skal inddeles i delområder. Der skal udlægges et delområde
med rekreative arealer, som skal udgøre 30-40 % af det samlede
lokalplanområde – se de generelle rammer for lokalplanlægning.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1
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Maksimal højde er 5,5 m

I delområder med åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks.
udgøre 30 % for det enkelte jordstykke (matrikel). I delområder med tæt-lav
boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks. udgøre 35 % for delområdet
som helhed.

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 
Maksimale antal etager er 1 
Maksimal højde er 5,5 m 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af området som helhed 
Maksimale antal etager er 1 
Maksimal højde er 5,5 m 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
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 læskure. 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 regnvandshåndtering inkl. tekniske anlæg.  
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De rekreative arealer skal skabe afstand mellem eksisterende og nye
boligområder, og de rekreative arealer skal skabe grønne kiler igennem de nye
boligområder.  

Infrastruktur
Adgangsvejen skal etableres til Trebiens Allé.

Særlige bestemmelser
Området er fredet, men kan jævnfør fredningskendelsen udtages af fredningen,
når det ved lokalplanlægning overgår til byzone. Den gamle  
jernbaneslugt skal bevares og friholdes for bebyggelse.  
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6.B2 - Kirke Hvalsø, Kirkevænget,
Degnevænget, Provstevænget,
Kalvehalen og Malkehaven

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse

Boligformål med tilhørende kollektive anlæg.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 8,5 m
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Byplanvedtægt nr. 4 for del af Hvalsø.
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6.B20 - Kirke Hvalsø, Østergade

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, område til offentlige formål

Boligformål, offentlige og kulturelle formål samt fællesfaciliteter for områdets
beboere.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom

Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 8,5 m
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 76 for Hvalsø Bymidte.
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6.B21 - Kirke Hvalsø, Vandingen,
Ellebjergvej og Gl.Ringstedvej

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, kontor- og serviceerhverv,
område til offentlige formål

Boligformål, offentlige og kulturelle formål samt fællesfaciliteter for områdets
beboere. Det er dog tilladt at drive mindre erhvervsvirksomheder, f.eks.
kontorer og klinikker under forudsætning af, at der opretholdes bolig på den
pågældende ejendom.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af den enkelte ejendom
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Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 8,5 m

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 76 for Hvalsø Bymidte.
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6.B22 - Kirke Hvalsø, Del af
Holbækvej

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til boligområde

Boligformål, offentlige og kulturelle formål samt fællesfaciliteter for områdets
beboere.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 2,5

Maksimal højde er 11,5 m

373



Max. 40 %, max 2 etager, max 8,5 m for Nørregade 2,4, Mosevej 1-5. Max 95
%, max 2 etager, maks 8,5 m for Holbækvej 14 og Kastaniehaven. Max 95 %,
max 2,5 etager, max 11,5 m for øvrige arealer.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 76 for Hvalsø Bymidte. Lokalplan LK 23 for et parkeringsareal.

Særlige bestemmelser
Max. bebyggelsesprocent: Max. 40 %, max 2 etager, max 8,5 m for Nørregade
2,4, Mosevej 1-5. Max 95 %, max 2 etager, maks 8,5 m for Holbækvej 14 og
Kastaniehaven. Max 95 %, max 2,5 etager, max 11,5 m for øvrige arealer.
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6.B23 - Kirke Hvalsø, Stengården

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
tæt-lav boligbebyggelse

Lokalplanområdet skal inddeles i delområder. Der skal udlægges et delområde
med rekreative arealer, som skal udgøre 30-40 % af det samlede
lokalplanområde – se de generelle rammer for lokalplanlægning.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal højde er 8,5 m

I delområder med åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks.
udgøre 30 % for det enkelte jordstykke (matrikel). I delområder med tæt-lav
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boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks. udgøre 35 % for delområdet
som helhed.

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af den enkelte ejendom 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
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 læskure. 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 regnvandshåndtering 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.  

Særlige bestemmelser
I deklarationer skal der stilles vilkår om, at der ikke må anvendes pesticider i
området, hverken i haver eller på fællesarealerne. Der skal gennemføres en
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fredningssagsproces med henblik på at udtage området af gældende fredning.
Behovet for udbygning
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6.B24 - Kirke Hvalsø, Åsen

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 2

Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 
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Miljø
Området skal planlægges med henblik på nedbrindelse af støjgener fra
jernbanen.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Infrastruktur
Området skal have vejadgang til Åsen. Der må kun etableres en overkørsel.
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6.B25 - Kirke Hvalsø, Buske Syd

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse

Lokalplanområdet skal inddeles i delområder. Der skal udlægges et delområde
med rekreative arealer, som skal udgøre 30-40 % af det samlede
lokalplanområde – se de generelle rammer for lokalplanlægning.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
I delområder med åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks.
udgøre 30 % for det enkelte jordstykke (matrikel). I delområder med tæt-lav
boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks. udgøre 35 % for delområdet
som helhed.
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimale antal etager er 1 
Maksimal højde er 5,5 m 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimale antal etager er 2 
Maksimal højde er 8,5 m 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
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 læskure. 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 regnvandshåndtering 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.  

Infrastruktur
Vejadgang skal ske til Raunsbjergvej og Trebiens Allé.
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6.B3 - Kirke Hvalsø, Elmevej,
Birkevej, Hasselvænget, Bøgevej,
Lindevej og Kløvermarken og
Skovvej m.fl.

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse, fællesanlæg, område til offentlige formål

Boligformål med tilhørende kollektive anlæg som f.eks. lokaler til fritidsformål og
bebyggelse til offentlige formål.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af den enkelte ejendom
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Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 8,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af den enkelte ejendom 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan nr. 43 for areal ved Skovvej. Lokalplan nr. 49 for Kløvermarken.
Lokalplan nr. 58 for ældreboliger ved Elmevej og areal ved Skovvej. Lokalplan
nr. 72 for boligområder på Skovvej. Lokalplan nr. 76 for en del af matr.nr. 27-b,
Kirke Hvalsø by. Lokalplan LK 63 for rækkehuse på Skovvej 15. Lokalplan LK
73 for rækkehuse ved Skovgården.
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6.B4 - Kirke Hvalsø, Smedeholmen og
Skovager

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, fællesanlæg,
område til offentlige formål

Boligformål med tilhørende kollektive anlæg som f.eks. lokaler til fritidsformål og
bebyggelse til offentlige formål.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 8,5 m
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Byplanvedtægt nr. 1 for Smedeholmen og Skovager.
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6.B5 - Kirke Hvalsø, Hyldebjerg og
Brunebanke

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg,
område til offentlige formål

Boligformål med tilhørende kollektive anlæg som f.eks. lokaler til fritidsformål og
bebyggelse til offentlige formål.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 8,5 m
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For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af området som helhed 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan nr. 30 for Brunebanke.Lokalplan nr. 73 for Hyldebjerg.
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6.B6 - Kirke Hvalsø, Sandbechs Allé

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, område til
offentlige formål

Boligformål med tilhørende kollektive anlæg som f.eks. lokaler til fritidsformål og
bebyggelse til offentlige formål.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom

Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 8,5 m
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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6.B7 - Kirke Hvalsø, Kampevej,
Damgårdsvej, Ørnevej, Tranevej,
Leddet og dele af Tølløsevej,
Brødledsvej og Tolskovvej

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse, fællesanlæg, område til offentlige formål

Boligformål med tilhørende kollektive anlæg som f.eks. lokaler til fritidsformål og
bebyggelse til offentlige formål.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 8,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af den enkelte ejendom 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan nr. 24 for Sonnerupskov-udstykningen. Lokalplan nr. 39 for 3
dobbelthuse ved Tølløsevej. Lokalplan nr. 53 for boligbyggeri ved Brødledsvej.
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6.B8 - Kirke Hvalsø, Jernbanevej m.fl.

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 8,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
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Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af området som helhed 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Byplanvedtægt nr. 3 for en del af Hvalsø Stationsby.Lokalplan nr. 17 for
Gundestedvejkvarteret.Lokalplan nr. 41 for Nyvej/Vestergade. Lokalplan nr. 66
for boligbyggeri på Møllebjergvej. Lokalplan nr. 77 for område ved Tolskovvej.
Lokalplan LK 49 for Vestergade 5.
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6.B9 - Kirke Hvalsø, Traneparken

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til etageboligbebyggelse, fællesanlæg,
område til offentlige formål

Boligformål med tilhørende kollektive anlæg som f.eks. lokaler til fritidsformål og
bebyggelse til offentlige formål.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af området som helhed

Maksimale antal etager er 3
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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6.B29 - Kirke Hvalsø, Tjørneager,
Horseager, Åsen og del af Åsvejen

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse, kontor- og serviceerhverv, let industri og håndværk,
nærrekreativt område

Boligområder, dog ikke virksomheder, som medfører særlige gener ift.
omgivelserne.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af den enkelte ejendom
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Maksimal højde er 8,5 m

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 61 for område til erhverv og blandet bolig/erhverv i Hvalsø. Lokalplan
80 for et bolig- og erhvervsområde i Hvalsø.
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6.B30 - Kirke Hvalsø, Roskildevej 26A
og 26B

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse, nærrekreativt område

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af området som helhed 

Miljø
Områderne skal planlægges med henblik på nedbringelse af støjgener fra
Roskildevej.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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6.E1 - Kirke Hvalsø, Bentsensvej 12 -
Erhvervsområde

Anvendelse
Generel anvendelse er erhvervsområde

Specifik anvendelse er angivet til erhvervsområde, kontor- og
serviceerhverv, let industri og håndværk, produktionsvirksomhed,
butikker med særligt pladskrævende varer

Erhvervsformål. Mindre industri- og værkstedsvirksomhed, lagervirksomhed
samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til den pågældende virksomhed.
Butikker til pladskrævende varegrupper. Lægehus og/eller liberale erhverv.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom
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Maksimal højde er 8,5 m

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i
randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 16 for Hvalsø Savværksområde. Lokalplan LK 18 for et lægehus på
Bentsensvej.
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6.C1 - Kirke Hvalsø Bymidte

Anvendelse
Generel anvendelse er centerområde

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, butikker, område til
offentlige formål

Bymidte. Der må opføres eller indrettes bebyggelse til beboelse, butikker,
kontorer, håndværk og værksteder i tilknytning til butik, hoteller, restauranter,
klinikker, liberale erhverv, institutioner, bibliotek, kommunal administration samt
lign. formål.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 95% af den enkelte ejendom

Maksimale antal etager er 3
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Maksimal højde er 11,5 m

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 2

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 76 for Hvalsø Bymidte. Lokalplan 88 for Søvejsområdet i Kirke
Hvalsø. Lokalplan LK 30 for Søtorvet. Lokalplan LK 79B for Søtorvet.

Særlige bestemmelser
Bevaringsværdige bebyggelsestræk, bygninger og beplantning skal bevares.
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6.CH1 - Kirke Hvalsø, Campinghaver
på Gundestedvej

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til koloni- og nyttehaver

Campinghaver i form af vognkoloni med tilhørende servicebygninger, tekniske
anlæg og lignende, der kan indpasses i området uden at ændre områdets
karakter af åbent land.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal højde er 6 m
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Antallet af havelodder må ikke overstige 230. Havelodderne må ikke deles i
mindre enheder end 120 m².

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 83 for Gundested campinghaver.
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6.R1 - Kirke Hvalsø, Gammel
grusgrav ved Roskildevej -
Solvænget

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til større rekreativt område

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Byzone.

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Området skal friholdes for boligbebyggelse, men der kan etableres mindre
bygninger, som understøtter den rekreative anvendelse, så som shelters,
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bålhytter og læskure.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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6.R2 - Kirke Hvalsø, Den grønne Kile

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til større rekreativt område

Grøn Kile, hvori der kan anlægges vej til det tilgrænsende boligområde,
Hyllegården, når vejen udgør en mindre del af det samlede rammeområde.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Området skal friholdes for boligbebyggelse, men der kan etableres mindre
bygninger, som understøtter den rekreative anvendelse, så som shelters,
bålhytter og læskure.
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan LK 47 for en adgangsvej til Hyllegården
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6.R3 - Kirke Hvalsø, Søen ved Søvej

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til større rekreativt område

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Området skal friholdes for boligbebyggelse, men der kan etableres mindre
bygninger, som understøtter den rekreative anvendelse, så som shelters,
bålhytter og læskure.

Udstykning
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Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 76 for Hvalsø Bymidte.
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6.R4 - Kirke Hvalsø, Grusgrav ved
Roskildevej

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til større rekreativt område, rensningsanlæg

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Området skal friholdes for boligbebyggelse, men der kan etableres mindre
bygninger, som understøtter den rekreative anvendelse, så som shelters,
bålhytter og læskure.
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Særlige bestemmelser
I området forefindes et afværgeanlæg for affaldsdepotet "Stengårdens
Losseplads" med oppumpning, rensning og nedsivning af grundvand. Området
ligger indenfor en naturgaslednings observationszone.
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6.R5 - Kirke Hvalsø, Grønne områder

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til større rekreativt område, nærrekreativt
område

Området skal friholdes for boligbebyggelse, men der kan etableres mindre
bygninger, som understøtter den rekreative anvendelse, så som shelters,
bålhytter og læskure.

Generelle anvendelsesbestemmelser
Rekreativt område

Zonestatus
Planlagt zone er byzone og landzone
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Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 0% af området som helhed

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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6.O1 - Kirke Hvalsø, Hvalsø Skole,
Kulturhus, Bibliotek og Hal

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til område til offentlige formål,
uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner

Skole- og idrætsområde, bibliotek, lokalarkiv, kulturhus, musikskole.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 20% af området som helhed

Maksimale antal etager er 2
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Maksimal højde er 8,5 m

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i
randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 60 for Kirke Hvalsø Skole. Lokalplan 38 for et område i Kirke Hvalsø
til ungdomsboliger
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6.O2 - Kirke Hvalsø, Hvalsø Kirke

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til religiøse institutioner og gravpladser

Kirke og kirkegård.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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Lokalplanlægning
Lokalplan 54 for Kirke Hvalsø Kirke.
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6.O3 - Kirke Hvalsø, Hvalsø Station

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til erhvervsområde, butikker,
publikumsorienterede serviceerhverv, område til offentlige formål,
kulturelle institutioner, trafikanlæg, trafikterminal

Station, baneanlæg, parkering, offentlige formål, erhverv, kulturelle funktioner
og servicefunktio-  
ner som fælleshus, café, restaurant, bibliotek, turistinformation, kiosk, mindre
butik, cykelud-  
lejning e.lign., som kan understøtte det gode liv.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Byzone
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Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan LK 42 for Hvalsø Station.
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6.O4 - Kirke Hvalsø, offentligt område
ved rådhuset

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til uddannelsesinstitutioner, daginstitutioner,
offentlig administration

Rådhus, skole, institution og idrætsanlæg.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 20% af området som helhed

Maksimale antal etager er 2,5
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Maksimal højde er 10,5 m

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i
randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 22 areal til offentlige bygninger og Lokalplan 74 for idrætspark.
Lokalplan LK 36 for Hvalsø Rådhus.
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6.O5 - Kirke Hvalsø, Hvalsø
Ældrecenter - Roskildevej 11

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, erhvervsområde, område til
offentlige formål, døgninstitutioner

Ældrecenter og ældreboliger. Der kan indrettes erhverv i overflødiggjorte
bygninger.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af området som helhed

Maksimale antal etager er 2,5
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Maksimal højde er 8,5 m

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i
randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 28 for boliger til ældre. Lokalplan 81B for ældrecentret i Hvalsø.
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6.O6 - Kirke Hvalsø, Børneinstitution
ved Hyldebjerg

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til daginstitutioner

Børneinstitution.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af området som helhed

Maksimale antal etager er 2,5

Maksimal højde er 8,5 m
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Max. 45 %

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 90 for børneinstitution ved Hyldebjerg. Lokalplan LK 31 for et
børnehus i Hvalsø.
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6.O7 - Kirke Hvalsø, Institution på
Præstegårdsvej

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til døgninstitutioner

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af området som helhed

Maksimale antal etager er 2,5

Maksimal højde er 8,5 m
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 76 for Hvalsø Bymidte.
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6.B27 - Kirke Hvalsø, Møllebjergvej

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til tæt-lav boligbebyggelse, nærrekreativt
område

Lokalplanområdet skal inddeles i delområder. Der skal udlægges et delområde
med rekreative arealer, som skal udgøre 30-40 % af det samlede
lokalplanområde – se de generelle rammer for lokalplanlægning.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
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Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af området som helhed 
Maksimal højde er 8,5 m 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
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 læskure. 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 regnvandshåndtering 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.  
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6.O8 - Kirke Hvalsø, Højtoft

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, døgninstitutioner

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 20% af området som helhed

Maksimale antal etager er 1

Maksimal højde er 10 m

Max. højde: 8,5 meter, dog kan enkelte fællesbygninger, såsom sal, hal eller
lignende opføres i op til 10 meters højde.
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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6.B31 - Kirke Hvalsø, boligområde øst
for Højtoft

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til tæt-lav boligbebyggelse, kontor- og
serviceerhverv, let industri og håndværk

Tæt-lav boligbebyggelse og mindre, tilknyttede erhverv og fællesanlæg.
Lokalplanområdet skal inddeles i delområder. Der skal udlægges et delområde
med rekreative arealer, som skal udgøre 30-40 % af det samlede
lokalplanområde – se de generelle rammer for lokalplanlægning.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af det enkelte jordstykke
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Maksimal højde er 7,5 m

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
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 læskure. 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 regnvandshåndtering 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.  

Infrastruktur
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Boligområdet kan have vejadgang fra Åsen og/eller Åsvejen.
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6.O9 - Kirke Hvalsø, offentligt område
ved Gundestedgård

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, daginstitutioner,
døgninstitutioner

Plejecenter, ældreboliger, daginstitution eller lignende.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af området som helhed

Maksimale antal etager er 2
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Maksimal højde er 8,5 m

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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6.R6 - Kirke Hvalsø, grønt område
ved Nørre Hvalsø

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til nærrekreativt område

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Området skal friholdes for boligbebyggelse, men der kan etableres mindre
bygninger, som understøtter den rekreative anvendelse, så som shelters,
bålhytter og læskure.
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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Kirke Hyllinge
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Kommuneplanramme

Kommunegrænse

442



7.B1 - Kirke Hyllinge, Hyllingeparken,
Kornbakken, Højdevej, Mosevej,
Møllevej, Poppelvej, Præstemarksvej
og Kirkevej

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m

443



For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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7.B10 - Kirke Hyllinge, Ammershøj
Syd

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse

Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse

Generelle anvendelsesbestemmelser
Blandet boligområde

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Landzone
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Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 2

Maksimal højde er 8,5 m

Max. 30 % for åben-lav boligbebyggelse. Max. 40 % for tæt-lav
boligbebyggelse.

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af det enkelte jordstykke 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af det enkelte jordstykke 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Særlige bestemmelser
Området skal have vejadgang via Karlebyvej eller Vintappervej.
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7.B2 - Kirke Hyllinge, Stationsvej,
Løvkjærgårdsvej, Vinkelvej og
Rolighedsvej

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Særlige bestemmelser
Disse udstykninger er de ældste i Kirke Hyllinge by.
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7.B3 - Kirke Hyllinge, Birkelund:
Skolestien i Kirke Hyllinge

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til tæt-lav boligbebyggelse, butikker

Tæt-lav boligbebyggelse samt mindre udvalgsvarehandel.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m
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For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af området som helhed 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 1.06 for Birkelund.
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7.B4 - Kirke Hyllinge, Gyvelvej,
Irishaven, Irisvej og en del af
Karlebyvej

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af den enkelte ejendom 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 1.02 for Gyvelvej. Lokalplan 1.05 for Irisvej og Irishaven.
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7.B5 - Kirke Hyllinge, Kornblomstvej,
Valmuevej, Kløvervej, Bellisvej,
Kamillevej, Ranunkelvej, Æblelunde
m.fl.

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse, daginstitutioner

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af den enkelte ejendom

Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7 m

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 1.07 Areal ved Kirkevej. Lokalplan 4.07 for Ammershøj.
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7.B6 - Kirke Hyllinge, Ammershøj

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
tæt-lav boligbebyggelse, område til offentlige formål

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal højde er 8,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 
Maksimale antal etager er 1,5 
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For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af området som helhed 
Maksimale antal etager er 2,5 

For 'Område til offentlige formål'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af den enkelte ejendom 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 4.08 for boligområde syd for Ammershøjvej.
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7.B7 - Kirke Hyllinge, Vestervang

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
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Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af den enkelte ejendom 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan LK 02 eller 1.13 for Vestervang. Lokalplan LK 27 for Sydager og
Muldager. Lokalplan LK 81 for boliger på Østager.
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7.B8 - Kirke Hyllinge, Ryttergården i
Kirke Hyllinge

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til tæt-lav boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 2

Maksimal højde er 8,5 m

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
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Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af området som helhed 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan LK 01 for et boligområde ved Ryttergården.

Særlige bestemmelser
Jernbanevolden skal bevares og må ikke bebygges.
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7.B9 - Kirke Hyllinge, Vestervang Syd

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse, daginstitutioner

Lokalplanområdet skal inddeles i delområder. Der skal udlægges et delområde
med rekreative arealer, som skal udgøre 30-40 % af det samlede
lokalplanområde – se de generelle rammer for lokalplanlægning.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal højde er 8,5 m

I delområder med åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks.
udgøre 30 % for det enkelte jordstykke (matrikel). I delområder med tæt-lav
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boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks. udgøre 35 % for delområdet
som helhed.

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af det enkelte jordstykke 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af det enkelte jordstykke 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
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 regnvandshåndtering 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.  

Infrastruktur
Lokalområdet skal have vejadgang via Karlebyvej og/eller Vestergårdsager.
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7.E3 - Kirke Hyllinge, Tranemosevej
og en del af Grimshøjvej

Anvendelse
Generel anvendelse er erhvervsområde

Specifik anvendelse er angivet til erhvervsområde, kontor- og
serviceerhverv, let industri og håndværk

Lettere industri, værksteds- og servicevirksomhed og lignende med max. 1
tilknyttet ejer- eller funktionærbolig pr. ejendom. Dog ikke virksomheder, som
medfører særlige gener i forhold til omgivelserne.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom
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Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 8,5 m

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 2

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Erhvervsområdet på Tranemosevej er forbeholdt mindre håndværks- og
servicevirksomhed. Sådanne aktiviteter kan give anledning til støj, som vil
placere virksomhederne i miljøklasse 3 eller derover. Ved fremtidig
lokalplanlægning af området skal anvendelsesbestemmelserne ændres,
således der kun etableres virksomheder, der har aktiviteter, der kan overholde
miljøklasse 2.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 1.01 for Tranemosevej.

464



7.B11 - Kirke Hyllinge, Tjørnevangen

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
kontor- og serviceerhverv, let industri og håndværk

Bolig med tilknyttet erhverv i form af lettere produktion, liberalt erhverv,
kontorer, laboratorier og lignende.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 2

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Ved fremtidig lokalplanlægning af området skal anvendelsesbestemmelserne
ændres, således der kun etableres virksomheder, der har aktiviteter, der kan
overholde miljøklasse 2.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 4.09 for Vintapperbuen og Tjørnevangen.
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7.C1 - Kirke Hyllinge Bymidte

Anvendelse
Generel anvendelse er centerområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse, kontor- og serviceerhverv, let industri og håndværk,
bymidte, butikker

Bymidte. Boligområde med mulighed for detailhandel og serviceerhverv
herunder privat og offentlig service samt liberale erhverv og værkstedstyper
uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 2

Maksimal højde er 8,5 m
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af den enkelte ejendom 

For 'Kontor- og serviceerhverv'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Let industri og håndværk'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Butikker' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
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Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Kirke Hyllinge er oprindeligt opstået som forteby med kirke mod vest og
landsbyen mod nordøst. Byen har udviklet sig fra det tætte landsbypræg  
til en større by med spor fra andels- og stationstiden. Jernbanestrækningen
blev anlagt i 1928 og allerede nedlagt i 1936. Stationsbygningen bruges  
i dag af en idrætsforening.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 1.08 for Bygaden 28. Lokalplan 1.10 for Fakta. Bygningerne på
Lillegade 4, matr.nr. 13-a, Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge, er erklæret
bevaringsværdige efter Byfornyelseslovens kap. 6, § 125, stk. 2. af
Kommunalbestyrelsen den 28.2.2002.

Særlige bestemmelser
Byen opleves fragmenteret, og parcelhusbebyggelserne fremstår dominerende.
Forten er bebygget med en stor dagligvarebutik, mens gadekæret er bevaret.
Byens bærende elementer knytter sig til enkeltelementer som de ældre gårde,
landhuse, mejeri, præstegård, kirke og den gamle del af Kirke Hyllinge Skole.
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7.E1 - Kirke Hyllinge, Vintapperbuen

Anvendelse
Generel anvendelse er erhvervsområde

Specifik anvendelse er angivet til erhvervsområde, kontor- og
serviceerhverv, let industri og håndværk, transport- og
logistikvirksomheder

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom

Maksimale antal etager er 2,5

Maksimal højde er 12 m

Max. højde: 8,5 m indenfor kirkebyggelinjen og 12 m uden for kirkebyggelinjen.
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Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 3

Maksimalt tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i
randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 4.09 for Vintapperbuen.
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7.E2 - Kirke Hyllinge, Vintappervej

Anvendelse
Generel anvendelse er erhvervsområde

Specifik anvendelse er angivet til erhvervsområde, kontor- og
serviceerhverv, let industri og håndværk

Erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til
omgivelserne.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom

Maksimal højde er 8,5 m
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Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Ved lokalplanlægning skal det sikres at der ikke kan etableres
grundvandstruende virksomheder indenfor lokalplanområdet, og at området at
området afskærmes med et beplantningsbælte med karakter af naturligt
skovbryn, som er tæt hele året.  

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Infrastruktur
Vejadgang skal ske fra Vintappervej.

Lokalplanlægning
I lokalplanen skal det sikres, at det nye erhvervsområde styrker samarbejdet
mellem virksomhederne ved at skabe multifunktionelle erhvervsmiljøer med
fælles faciliteter som kontorer med god digital infrastruktur, mødelokaler,
kantiner, værksteder, motionsrum, udearealer og meget mere.
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7.R1 - Kirke Hyllinge, Tennisbaner

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til sports- og idrætsanlæg, øvrige ferie- og
fritidsformål

Idrætsanlæg og klubhus for idrætsforening, tennisbaner, parkeringsplads og
klubhus for hundeejerforening.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Udstykning
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Rammen regulerer ikke udstykning

Særlige bestemmelser
Områdets naturpræg skal fastholdes.
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7.R2 - Kirke Hyllinge, Grønne
områder

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til nærrekreativt område

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Området skal friholdes for boligbebyggelse, men der kan etableres mindre
bygninger, som understøtter den rekreative anvendelse, så som shelters,
bålhytter og læskure.
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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7.O1 - Kirke Hyllinge, Kirke Hyllinge
Skole, Kirke Hyllinge Hallen,
fritidscenter Pilen og tandlægeklinik

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til kontor- og serviceerhverv,
uddannelsesinstitutioner, sundhedsinstitutioner, daginstitutioner,
kulturelle institutioner

Skole, bibliotek, hal, institution og tandlægeklinik.

Generelle anvendelsesbestemmelser
Område til offentlige formål.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone
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Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 2

Maksimal højde er 8,5 m

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i
randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 1.03 for Børnehaven Pilen.
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7.O2 - Kirke Hyllinge, Kirke Hyllinge
Kirke

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til religiøse institutioner og gravpladser

Kirke og kirkegård.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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7.O3 - Kirke Hyllinge, Hyllinge-
Lyndby Børnehave, Stationsvej

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til daginstitutioner, døgninstitutioner

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom

Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m
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Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i
randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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7.O4 - Kirke Hyllinge, Institutionen
Botilbuddet Bramsnæsvig

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til døgninstitutioner

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom

Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 4.09 for det offentlige område på Tjørnevangen.
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7.O5 - Kirke Hyllinge, Plejecentret
Ammershøj

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til døgninstitutioner

Ældrecenter.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af den enkelte ejendom

Maksimale antal etager er 2

Maksimal højde er 8,5 m
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 4.08 for ældrecentret Ammershøjparken.
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7.B12 - Kirke Hyllinge, Vintappervej

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse, kontor- og serviceerhverv, let industri og håndværk,
nærrekreativt område

Lokalplanområdet skal inddeles i delområder. Der skal udlægges et delområde
med rekreative arealer, som skal udgøre 30-40 % af det samlede
lokalplanområde – se de generelle rammer for lokalplanlægning.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af området som helhed

Maksimal højde er 8,5 m
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I delområder med åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks.
udgøre 30 % for det enkelte jordstykke (matrikel). I delområder med tæt-lav
boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks. udgøre 35 % for delområdet
som helhed.

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
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 læskure. 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 regnvandshåndtering 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.  
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Infrastruktur
Lokalplanområdet skal vejforsynes fra Vintappervej.

489



7.B13 - Kirke Hyllinge, Stationsvej 14

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse, nærrekreativt område

Lokalplanområdet skal inddeles i delområder. Der skal udlægges et delområde
med rekreative arealer, som skal udgøre 30-40 % af det samlede
lokalplanområde – se de generelle rammer for lokalplanlægning.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal højde er 8,5 m

I delområder med åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks.
udgøre 30 % for det enkelte jordstykke (matrikel). I delområder med tæt-lav
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boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks. udgøre 35 % for delområdet
som helhed.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
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 læskure. 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 regnvandshåndtering 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.  

Infrastruktur
Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Stationsvej.

Særlige bestemmelser
I lokalplanen skal det sikres, at den gamle stationsbygning på Stationsvej 14
bliver bevaret.
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7.R3 - Kirke Hyllinge, Midtbanetracé

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til nærrekreativt område

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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7.R4 - Kirke Hyllinge, idrætsanlæg
vest for Elverdamsvej

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til sports- og idrætsanlæg

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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7.B14 - Kirke Hyllinge, ved Sæbyvej

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse

Lokalplanområdet skal inddeles i delområder. Der skal udlægges et delområde
med rekreative arealer, som skal udgøre 30-40 % af det samlede
lokalplanområde – se de generelle rammer for lokalplanlægning.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal højde er 8,5 m

I delområder med åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks.
udgøre 30 % for det enkelte jordstykke (matrikel). I delområder med tæt-lav
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boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks. udgøre 35 % for delområdet
som helhed.

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af området som helhed 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
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 læskure. 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 regnvandshåndtering 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.  

Infrastruktur
Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Sæbyvej.
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Kirke Sonnerup
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Kommuneplanramme

Kommunegrænse
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8.B1 - Kirke Sonnerup, Bygmarken,
Havrevænget, Møllegårdsvej,
Rugvangen, Hvedetoften,
Møllebakken, Snebærvej m.fl.

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
tæt-lav boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m
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For 'Boligområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af området som helhed 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 17.01 for Snebærvej og ved Møllebækken.Lokalplan 20.02 for
Møllebakken.Lokalplan 20.06 for Bakkevænget.
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8.B2 - Kirke Sonnerup, Boliger ved
Snebærvej

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 2

Maksimal højde er 7 m
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal højde er 7 m 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal højde er 7 m 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan LK 70 for boliger ved Snebærvej.
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8.B3 - Kirke Sonnerup, Snebærvej
Øst etape 1

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse

Lokalplanområdet skal inddeles i delområder. Der skal udlægges et delområde
med rekreative arealer, som skal udgøre 30-40 % af det samlede
lokalplanområde – se de generelle rammer for lokalplanlægning.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal højde er 8,5 m
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I delområder med åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks.
udgøre 30 % for det enkelte jordstykke (matrikel). I delområder med tæt-lav
boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks. udgøre 35 % for delområdet
som helhed.

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af det enkelte jordstykke 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af det enkelte jordstykke 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
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 regnvandshåndtering 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.  

Infrastruktur
Området skal have vejadgang til Ordrupvej. Der skal etableres vejadgang til 2.
etape af boligområdet ved Slåendiget igennem rammeområde 8.B3.
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8.R1 - Kirke Sonnerup, Grønt område
i parcelhuskvarter

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til større rekreativt område

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Byzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Området skal friholdes for boligbebyggelse, men der kan etableres mindre
bygninger, som understøtter den rekreative anvendelse, så som shelters,
bålhytter og læskure.
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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8.O1 - Kirke Sonnerup, Kirke
Sonnerup Skole og institutioner

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til uddannelsesinstitutioner, daginstitutioner,
døgninstitutioner

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom

Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 8,5 m
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Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i
randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan LK 74 for en del af Skolevang.
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8.R2 - Kirke Sonnerup, Grønt område
mellem Slåendiget og Elverdamsvej

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til større rekreativt område

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Området skal friholdes for boligbebyggelse, men der kan etableres mindre
bygninger, som understøtter den rekreative anvendelse, så som shelters,
bålhytter og læskure.
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Infrastruktur
Der skal være offentlig adgang til stierne i området.

Lokalplanlægning
Lokalplan LK 70 for boliger ved Snebærvej.
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8.R3 - Kirke Sonnerup, Grønt areal
øst for Bygmarken

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til større rekreativt område

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

510



8.E1 - Kirke Sonnerup,
Erhvervsområde ved Englerupvej

Anvendelse
Generel anvendelse er erhvervsområde

Specifik anvendelse er angivet til kontor- og serviceerhverv, let industri og
håndværk

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom

Maksimal højde er 8,5 m

Miljø
511



Mindst tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 4

Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget belastende for
omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 100 m.

Ved lokalplanlægning skal det sikres at området planlægges under ét, og
opdeles i delområder for at lokalisere at virksomhedstyper, som medfører den
største miljøbelastning fjernest fra boligområder.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Infrastruktur
Vejadgang skal ske ved Englerupvej.

Lokalplanlægning
I lokalplanen skal det sikres, at det nye erhvervsområde styrker samarbejdet
mellem virksomhederne ved at skabe multifunktionelle erhvervsmiljøer med
fælles faciliteter som kontorer med god digital infrastruktur, mødelokaler,
kantiner, værksteder, motionsrum, udearealer og meget mere.
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8.B4 - Kirke Sonnerup, Snebærvej
Øst etape 2

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse, nærrekreativt område

Lokalplanområdet skal inddeles i delområder. Der skal udlægges et delområde
med rekreative arealer, som skal udgøre 30-40 % af det samlede
lokalplanområde – se de generelle rammer for lokalplanlægning.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal højde er 8,5 m
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I delområder med åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks.
udgøre 30 % for det enkelte jordstykke (matrikel). I delområder med tæt-lav
boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks. udgøre 35 % for delområdet
som helhed. 

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af området som helhed 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
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 læskure. 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 regnvandshåndtering 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.  

Infrastruktur
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Lokalplanområdet skal vejbetjenes via rammeområde 8.B3 til Ordrupvej.

515



Lejre
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Kommuneplanramme

Kommunegrænse
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10.B1 - Lejre, Åbanken,
Rynkebjerggårdsvej,
Rødkildebanken, Sandbanken,
Maglehøjen og Røglebakken

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 8,5 m
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af den enkelte ejendom 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Byplanvedtægt nr. 8 for Røjlebakken. Lokalplan 4 for stianlæg. Lokalplan 40 for
Rødkildebanken. Lokalplan 43 for Åbanken "Olle-Kolle". Lokalplan 45 for
boligområdet Åbanken. Lokalplan 53 boligområde ved Sandbanken.Lokalplan
64 for boligområde ved Åbanken

Særlige bestemmelser
Jf. rammedokumentet: "Beregningsmetode for bebyggelsesprocent: (...) På
Åbanken: for området under ét."
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10.B10 - Lejre, Muningård

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse, område til offentlige formål, sundhedsinstitutioner,
daginstitutioner

Lokalplanområdet skal inddeles i delområder. Der skal udlægges et delområde
med rekreative arealer, som skal udgøre 30-40 % af det samlede
lokalplanområde – se de generelle rammer for lokalplanlægning.  

Generelle anvendelsesbestemmelser
 

Zonestatus
Planlagt zone er byzone
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Bebyggelsesomfang
Maksimal højde er 8,5 m

I delområder med åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks.
udgøre 30 % for det enkelte jordstykke (matrikel). I delområder med tæt-lav
boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks. udgøre 35 % for delområdet
som helhed.

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af den enkelte ejendom 

Miljø
Gennemgående stisystemer og grønne korridorer skal føres igennem til nye
boligområder.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
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 læskure. 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
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rekreative arealer, som forbinder området til omgivelserne. De rekreative
arealer kan indeholde områder med beskyttede naturtyper, lavbundsarealer mv.
samt områderne kan indeholde regnvandshåndtering 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.  

Infrastruktur
Vejadgang til den sydlige del af området, som ikke er detaillokalplanlagt endnu,
skal ske til Lejrevej.
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10.B11 - Lejre, Smedegården og
Lejrevej 1

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til tæt-lav boligbebyggelse, kontor- og
serviceerhverv, område til offentlige formål, daginstitutioner

Tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende fællesanlæg, kontorformål samt
offentlige formål som ungdoms- og ældreinstitutioner, ældreboliger, parkering
og lignende.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7,8 m

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af området som helhed 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Området skal planlægges med henblik på nedbringelse af støjgener fra
jernbanen.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
Det eksisterende grønne område samt sti til stationen skal friholdes fra
bebyggelse.

Infrastruktur
Sti til Lejre Station skal opretholdes.
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Lokalplanlægning
Lokalplan nr. 36 for et område til bolig og offentligt formål i Lejre.
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10.B12 - Møllevej 1 i Åvang

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimale antal etager er 2 
Maksimal højde er 9 m 
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Infrastruktur
Skal vejbetjenes fra Møllevej.
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10.B2 - Lejre, Degnejorden,
Landevejshøjen, Lønspjæld,
Møllerjorden og Store Stensager

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse, daginstitutioner

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal højde er 8,5 m

Udstykning
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Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Byplanvedtægt 15 for Rynkebjerggård/Langskelsgård. Lokalplan 6 for
Fællesantenne ved Rynkebjerggård. Lokalplan 28 for Rynkebjerggård.
Lokalplan 37 for Lønspjæld. Lokalplan LK 50 for boliger på Degnejorden.
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10.B3 - Lejre, Dyssegårdsvej,
Hulegårdsvej, Holmegårdsvej,
Tårnbjerggårdsvej, Søndergårdsvej,
og Nørregårdsvej

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af den enkelte ejendom 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Byplanvedtægt 3 for Tårnbjerggård - Trekanten. Lokalplan 26 for Nørregården i
Allerslev.

531



10.B4 - Lejre, Lærkevænget,
Glentevænget, Spurvevænget,
Vibevænget og dele af Højbyvej og
Vinkelvej

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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10.B5 - Lejre, Møllevej, Vinkelvej,
Birkevej, Åvænget og en del af
Højbyvej

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af den enkelte ejendom 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

535



10.B6 - Lejre, Kongebrovej,
Flædevadsvej, Roarsvej, Helgesvej,
Gormsvej og Gormsvænget

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse, let industri og håndværk, område til offentlige formål

Zonestatus
Planlagt zone er byzone og landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af det enkelte jordstykke 

Miljø
Området er berørt af åbeskyttelseslinjen for Lavringe Å. Området skal
planlægges med henblik på nedbringelser af støjgener fra jernbanen.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Byplanvedtægt nr. 2 for Lejre Stationsby. Lokalplan 59 for Gormsvænget.

537



10.B7 - Lejre, Stendyssegård

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til tæt-lav boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal højde er 6,5 m

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af området som helhed 
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Miljø
I deklarationer skal der stilles vilkår om, at der ikke må anvendes pesticider i
området, hverken i haver eller på fællesarealerne.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Infrastruktur
Vejadgang skal ske til Bispegårdsvej.

Særlige bestemmelser
Der skal gennemføres en fredningssagsproces med henblik på at udtage
området af gældende fredning. Byggeriet skal indpasses i landskabet, og
indsynet til Ledreborg Gods bevares.
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10.B8 - Lejre, Gammel Byvej,
Munkedammen, Kirkebakken,
Degnestavnen og del af Lejrevej

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, område til
offentlige formål

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

Miljø
Allerslev er oprindeligt opstået som forteby, hvor forten tidligt er blevet udbygget
med flere små huse i bindingsværk og stråtag. Der findes også  
en kirke, en skole fra 1898 samt et par oprindelige gårde.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 7 for Allerslev ved Gammel Byvej. Lokalplan 12 for Munkedammen.
Lokalplan 68 for Munkedammen. Der bør udarbejdes en samlet lokalplan for
landsbyen med bevarende sigte, som kan sikre bygnings- og miljøværdier,
herunder værdifulde grønne træk. Specielt det tætte gadeforløb langs Gammel
Byvej bør bevares. Alt nybyggeri og ombygning bør ske i respekt for det
eksisterende og strukturen.

Særlige bestemmelser
Landsbyens oprindelige, uregulerede vejforløb opleves stadig tydeligt, specielt
langs Gammel Byvej. Her findes også flere stråtækte bindingsværkshuse og en
tæt beplantning, der sikrer den intime landsbyatmosfære.
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10.B9 - Lejre, Valdemarsgård

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse, daginstitutioner

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal højde er 8,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af det enkelte jordstykke 
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For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af det enkelte jordstykke 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
I sidste etape skal der etableres fælles grønne områder til håndtering af
regnvand og rekreative formål.

Infrastruktur
Vejadgang til den sydlige del af området, som ikke er detaillokalplanlagt endnu,
som skal ske vis Tvethøjvej til Rorupvej. Desuden skal stien, sm går igennem
Skråningen 1 forlænges ned i den nye udstykning.

Lokalplanlægning
Lokalplan LK 41A for Valdemarsgård, Lokalplan LK 46 for bofælleskabet
Skråningen og Lokalplan LK 65 for bofællesskabet Skråningen 2.
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10.C1 - Lejre, Bygaden

Anvendelse
Generel anvendelse er centerområde

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, kontor- og serviceerhverv,
bymidte, butikker

Bymidte. Dagligvarebutikker og kontorerhverv samt boliger.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 2

Maksimal højde er 8,5 m

For 'Boligområde' gælder
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Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Kontor- og serviceerhverv'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 50% af den enkelte ejendom 

For 'Butikker' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 55% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Området skal planlæges med henblik på nedbringelse af støjgener fra
jernbanen.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Infrastruktur
P-areal = 50% af serviceareal og 75% af butiksareal.
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Lokalplanlægning
Lokalplan nr. 46 for området ved Bygaden i Lejre.

Særlige bestemmelser
Jf. rammebeksrivelsen gælder følgende bestemmelser om max.
bebyggelsesprocenter i rammeområdet: "Max.B%: 30 % for Hvilehøj 4, 5, 6 og
8, Lejrevej 5 samt Rolighedsvej 1 og 3. 45 % for Bygaden 1-13 (ulige numre),
Bygaden 4-10 (lige numre) samt Hvilehøj 1 og 2. 55 % for Bygaden 15-29
(ulige numre) og Bygaden 12-20 (lige numre), dog 60 % for Bygaden 21"
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10.B14 - Lejre, Stationsvej, Krohaven
og Blæsenborgvej 1, 3, 5

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
tæt-lav boligbebyggelse

Boligområde med mulighed for serviceerhverv herunder privat og offentlig
service samt liberale erhverv og værkstedstyper uden væsentlige
genevirkninger i forhold til omgivelserne.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 2

547



Maksimal højde er 8,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Området skal planlæges med henblik på nedbringelse af støjgener fra
jernbanen.  
Lejre Stationsby er opstået omkring stationen mellem landsbyerne Gammel
Lejre og Allerslev, som blev opført ved anlæggelsen af Roskilde-Kalundborg-
banen i 1874. Området indeholder den gamle stationsbygning, to
funktionsboliger i samme stil, kro samt stationsbyen langs Bygaden,
Flædevadsvej og Kongebrovej.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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Infrastruktur
Området skal planlægges med henblik på etablering af et tilstrækkeligt antal
parkeringspladser til stationens behov.

Lokalplanlægning
Lokalplan nr. 48 for området ved Stationsvej i Lejre.

Særlige bestemmelser
Omkring stationen opleves den oprindelige struktur med funktionsboliger og
station. Kroen er omdannet og opleves ikke i sammenhæng med det
resterende miljø. I arkitekturen opleves det tydeligt, hvordan byen er udstykket
gennem forskellige tidsperioder. Flere af boligerne er med tiden omdannet.

Jf. plandokumentets rammebeskrivelse under 'max. bebyggelsesprocent': "55
% for den tidligere Lejre Slotskro på Stationsvej 1A, 1D og 1E."
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10.C2 - Lejre, Kornvænget og
Emmersvej

Anvendelse
Generel anvendelse er centerområde

Specifik anvendelse er angivet til kontor- og serviceerhverv, butikker

Bycenterområde.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af området som helhed

Maksimale antal etager er 2

Maksimal højde er 8,5 m
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For 'Kontor- og serviceerhverv'
gælder
Maksimal højde er 8,5 m 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Området skal planlægges med henblik på nedbringelse af støjgener fra
jernbanen.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan nr. 72 for et centerområde og boligområde i Lejre
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10.B15 - Lejre, Gl. Allerslev Skole

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til boligområde

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 25% af området som helhed

Maksimal højde er 8,5 m

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1
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Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan LK 61 for et bofællesskab på Gl. Allerslev Skole.
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10.B13 - Lejre, Bygaden, Hvilehøj og
Rolighedsvej

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
tæt-lav boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 8,5 m
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Skal planlægges med henblik på reduktion af støj for jernbane og veje.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan nr. 46 for området ved Bygaden i Lejre.
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10.R1 - Lejre, Fritidsområde ved
Adser Mølle

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til sports- og idrætsanlæg, øvrige ferie- og
fritidsformål

Grønt område med tennisanlæg, spejderaktiviteter, parkering og lignende.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1

Maksimal højde er 7,5 m
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 11 for Adser Mølle.

Særlige bestemmelser
Områdets naturpræg skal fastholdes.
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10.R2 - Lejre, Grønt område ved
Adser Mølle Kildeplads

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til større rekreativt område

Grønt område ved Lavringe og Langvad Å.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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Særlige bestemmelser
Områdets naturpræg skal fastholdes.
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10.B16 - Lejre, Kornvænget og
Emmersvej

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 
Maksimale antal etager er 1,5 
Maksimal højde er 7,5 m 
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For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af området som helhed 
Maksimale antal etager er 2 
Maksimal højde er 7,5 m 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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10.R3 - Lejre, Grønne områder

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til større rekreativt område, nærrekreativt
område

Rekreativt område, der skal friholdes for bebyggelse.

Generelle anvendelsesbestemmelser
Rekreativt område

Zonestatus
Planlagt zone er byzone og landzone

Byzone og landzone
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Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 0% af området som helhed

Området skal friholdes for bebyggelse.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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10.O1 - Lejre, Allerslev Skole

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til sports- og idrætsanlæg,
uddannelsesinstitutioner, daginstitutioner

Skole, hal, idrætsanlæg institutioner og parkering.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af området som helhed

Maksimale antal etager er 2

Maksimal højde er 12 m
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Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i
randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Området skal planlægges med henblik på nedbringelse af støjgener fra
jernbanen.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 2 for Allerslev Skole.
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10.O2 - Lejre, Allerslev Kirke

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til religiøse institutioner og gravpladser

Kirke og kirkegård.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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10.O3 - Lejre, Skovbørnehaven
Fuglereden

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til daginstitutioner

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 25% af området som helhed

Maksimale antal etager er 2

Maksimal højde er 8,5 m
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Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i
randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 50 for skovbørnehaven Fuglereden.
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10.O4 - Lejre, Et område til offentlige
formål i Lejre By

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til område til offentlige formål,
sundhedsinstitutioner, daginstitutioner, døgninstitutioner

Ældrecenter, daginstitution mv.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang

For 'Område til offentlige formål'
gælder
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Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af området som helhed 
Maksimale antal etager er 2 
Maksimal højde er 8,5 m 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan LK 17 for Bøgebakken og Lokalplan LK 80 for et område til offentlige
formål i Lejre By.
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10.O5 - Lejre, Rådhuset i Allerslev,
Lejrevej 15

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til offentlig administration

Rådhus.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 2

Max. antal etager: 2 etager, men kun 1 etage over Lejrevejs terrænniveau.
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan nr. 4 for et stianlæg i Lejre-Allerslev. Lokalplan nr. 20 for del af det
offentlige område i Lejre-Allerslev.
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10.T1 - Lejre, Renseanlæg

Anvendelse
Generel anvendelse er teknisk anlæg

Specifik anvendelse er angivet til rensningsanlæg

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 4

Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget belastende for
omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder.
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Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 100 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 5

Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for
omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 150 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 11 for område ved Adser Mølle.
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10.R4 - Lejre, Munkedammen

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til nærrekreativt område

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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10.B17 - Lejre, Munkedammen 19

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til tæt-lav boligbebyggelse, nærrekreativt
område, sundhedsinstitutioner

Lokalplanområdet skal inddeles i delområder. Der skal udlægges et delområde
med rekreative arealer, som skal udgøre 30-40 % af det samlede
lokalplanområde – se de generelle rammer for lokalplanlægning.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af området som helhed

Maksimal højde er 8,5 m

576



I delområder med åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks.
udgøre 30 % for det enkelte jordstykke (matrikel). I delområder med tæt-lav
boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks. udgøre 35 % for delområdet
som helhed.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
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 læskure. 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 regnvandshåndtering 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.  
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Kirke Såby
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Kommuneplanramme

Kommunegrænse
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9.B1 - Kirke Såby,
Fuglevangkvarteret, Ærøvej,
Rømøvej, Alsvej, Mandøvej,
Granhaven og Lyøvænget

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 2

Maksimal højde er 8,5 m
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af det enkelte jordstykke 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af det enkelte jordstykke 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Byplanvedtægt nr. 11 for Fuglevang, Kirke Såby.Lokalplan 37 for Nordre del af
Ærøvej.Lokalplan 48 for Skovåsen.Lokalplan 51 for Granhaven.Lokalplan 69
for Søndre Ærøvej.Lokalplan 70 for Lyøvænget og Enøvænget.
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9.B2 - Kirke Såby, Christiansminde

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse, fællesanlæg, område til offentlige formål

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
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Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af det enkelte jordstykke 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af det enkelte jordstykke 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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9.B3 - Kirke Såby, Munkegården ved
Alsvej

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse, daginstitutioner

Lokalplanområdet skal inddeles i delområder. Der skal udlægges et delområde
med rekreative arealer, som skal udgøre 30-40 % af det samlede
lokalplanområde – se de generelle rammer for lokalplanlægning.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal højde er 8,5 m
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I delområder med åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks.
udgøre 30 % for det enkelte jordstykke (matrikel). I delområder med tæt-lav
boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks. udgøre 35 % for delområdet
som helhed.

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af det enkelte jordstykke 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af det enkelte jordstykke 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
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 læskure. 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 regnvandshåndtering 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.  

Infrastruktur
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Området skal have vejadgang via Alsvej, Lyøvænget eller Skullerupvej.

Særlige bestemmelser
Området skal planlægges under ét. Det betyder, at der skal udarbejdes en
rammelokalplan, som fastlægger vejstrukturen, håndteringen af regnvand samt
sikrer gennemgående stiforbindelser og placeringen af grønne områder.
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9.B4 - Kirke Såby, Boligområde ved
Lejre Højskole

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til tæt-lav boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimale antal etager er 1 
Maksimal højde er 7 m 
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Miljø
Langs Bjergskovvej skal der etableres en støjvold.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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9.E1 - Kirke Såby, Kastanievej,
Rønnevej, og en del af Egevej

Anvendelse
Generel anvendelse er erhvervsområde

Specifik anvendelse er angivet til erhvervsområde, kontor- og
serviceerhverv, let industri og håndværk, butikker, butikker med særligt
pladskrævende varer

Lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed og forretningsvirksomhed samt
én tilknyttet ejer- eller funktionærbolig pr. ejendom. Dog ikke virksomheder, som
medfører særlige gener i forhold til omgivelserne.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone og landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom
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Maksimal højde er 8,5 m

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 3

Maksimalt tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i
randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 47 for erhvervsområde ved Kirke Såby.
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9.B8 - Kirke Såby landsbykerne

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg, landsbyområde, kontor- og
serviceerhverv, butikker til lokalområdets forsyning, jordbrugsområde

Landsbyboligområde med mulighed for lokal detailhandel, lokal privat og
offentlig service og fællesanlæg, landbrugserhverv samt erhvervstyper, der kan
indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone og landzone

Gårdene på landsbyens østside er beliggende i landzone. Resten af området er
beliggende i byzone.

Bebyggelsesomfang
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Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af den enkelte ejendom 

For 'Kontor- og serviceerhverv'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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Lokalplanlægning
Lokalplan 64 for Kirke Såby Landsby.

593



9.B9 - Kirke Såby, Egevej

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse, nærrekreativt område

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 8,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
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Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i
randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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9.E2 - Kirke Såby, Egevej
erhvervsområde

Anvendelse
Generel anvendelse er erhvervsområde

Specifik anvendelse er angivet til erhvervsområde, let industri og håndværk,
butikker med særligt pladskrævende varer, nærrekreativt område

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom

Maksimal højde er 8,5 m

I lokalplanen skal der fastsættes byggelinjer i forhold til naboskel og vejskel.
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Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i
randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Ved lokalplanlægning skal det sikres at området planlægges under ét, og
opdeles i delområder for at lokalisere at virksomhedstyper, som medfører den
største miljøbelastning fjernest fra boligområder. Ved lokalplanlægning skal det
sikres at området afskærmes med et beplantningsbælte, og at indsigten til Kirke
Såby Kirke søges bevaret ved at begrænse højden på byggeriet, hvor det er
nødvendigt.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Infrastruktur
Vejadgang skal ske til Egevej.

Lokalplanlægning
I lokalplanen skal det sikres, at det nye erhvervsområde styrker samarbejdet
mellem virksomhederne ved at skabe multifunktionelle erhvervsmiljøer med
fælles faciliteter som kontorer med god digital infrastruktur, mødelokaler,
kantiner, værksteder, motionsrum, udearealer og meget mere. 
I lokalplanen skal der fastsættes byggelinjer i forhold til naboskel og vejskel.
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Særlige bestemmelser
Ved lokalplanlægning skal det sikres at området planlægges under ét, og
opdeles i delområder for at lokalisere at virksomhedstyper, som medfører den
største miljøbelastning fjernest fra boligområder.
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9.R1 - Kirke Såby, Grønt område ved
kirken

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til større rekreativt område, nærrekreativt
område

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Området skal friholdes for boligbebyggelse, men der kan etableres mindre
bygninger, som understøtter den rekreative anvendelse, så som shelters,
bålhytter og læskure.
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 50 for bolig- og offentlig formål.
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9.O1 - Kirke Såby, Kirke Såby Skole

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til nærrekreativt område, område til offentlige
formål, uddannelsesinstitutioner, daginstitutioner, kulturelle institutioner

Offentlige formål såsom skole, institutioner af almennyttig karakter for yngre og
ældre, bibliotek, institutioner, offentlige friareal, parkering og andre anlæg, som
naturligt finder plads i området.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone og landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom

Maksimale antal etager er 2,5
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Maksimal højde er 8,5 m

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 50 for område i Kirke Såby til bolig- og offentlige formål.

602



9.O2 - Kirke Såby, Kirke Såby Kirke

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til religiøse institutioner og gravpladser

Kirke, kirkegård, præstegård samt grønt område.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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Lokalplanlægning
Lokalplan 50 for bolig- og offentlige formål.
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9.O3 - Kirke Såby, Idrætsanlæg i
Kirke Såby

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til sports- og idrætsanlæg

Sportshal samt idrætsanlæg med tilhørende tekniske anlæg, klubhuse,
parkering og lignende.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 10% af området som helhed

Maksimale antal etager er 1
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Maksimal højde er 8,5 m

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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9.O4 - Kirke Såby, Lejre Højskole ved
Kirke Såby

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til kulturelle institutioner

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang

For 'Kulturelle institutioner' gælder
Maksimale antal etager er 2 
Maksimal højde er 13 m 

Udstykning
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Rammen regulerer ikke udstykning

Særlige bestemmelser
Fredskoven skal bevares eller erstattes med ny fredskov.  
Banevolden fra Den sjællandske Midtbane skal bevares.
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9.B5 - Kirke Såby, Munkegården, 2.
etape

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse, nærrekreativt område

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 
Maksimal højde er 8,5 m 
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For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af området som helhed 
Maksimal højde er 8,5 m 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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9.B7 - Kirke Såby, nord for kirken

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til tæt-lav boligbebyggelse

Lokalplanområdet skal inddeles i delområder. Der skal udlægges et delområde
med rekreative arealer, som skal udgøre 30-40 % af det samlede
lokalplanområde – se de generelle rammer for lokalplanlægning.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
I delområder med åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks.
udgøre 30 % for det enkelte jordstykke (matrikel). I delområder med tæt-lav
boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks. udgøre 35 % for delområdet
som helhed.
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For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af området som helhed 
Maksimal højde er 8,5 m 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
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 læskure. 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 regnvandshåndtering 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.  

Infrastruktur
Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Poppelvej.
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9.B6 - Kirke Såby, Christiansminde
øst

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse, nærrekreativt område

Lokalplanområdet skal inddeles i delområder. Der skal udlægges et delområde
med rekreative arealer, som skal udgøre 30-40 % af det samlede
lokalplanområde – se de generelle rammer for lokalplanlægning.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
I delområder med åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks.
udgøre 30 % for det enkelte jordstykke (matrikel). I delområder med tæt-lav
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boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks. udgøre 35 % for delområdet
som helhed.

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 
Maksimal højde er 8,5 m 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af området som helhed 
Maksimal højde er 8,5 m 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
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 læskure. 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 regnvandshåndtering 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.  

Infrastruktur
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Lokalplanområdet skal have vejadgang vis Magnolievej og/eller Granvænget.
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9.E3 - Kirke Såby, Erhvervsområde
ved Acacievej

Anvendelse
Generel anvendelse er erhvervsområde

Specifik anvendelse er angivet til erhvervsområde, nærrekreativt område

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af den enkelte ejendom

Maksimale antal etager er 2

Maksimal højde er 8,5 m
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For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 4

Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget belastende for
omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 100 m.

Ved lokalplanlægning skal det sikres at området planlægges under ét, og
opdeles i delområder for at lokalisere at virksomhedstyper, som medfører den
største miljøbelastning fjernest fra boligområder.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
I lokalplanen skal det sikres, at det nye erhvervsområde styrker samarbejdet
mellem virksomhederne ved at skabe multifunktionelle erhvervsmiljøer med
fælles faciliteter som kontorer med god digital infrastruktur, mødelokaler,
kantiner, værksteder, motionsrum, udearealer og meget mere.
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Lyndby
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Kommuneplanramme

Kommunegrænse
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11.B1 - Lyndby, Lyndby Nord -
Hornsherredvej

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
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Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 6.02 for Lyndby Nord.

621



11.B2 - Lyndby, landsbykerne

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse, etageboligbebyggelse, fællesanlæg, landsbyområde,
kontor- og serviceerhverv, butikker til lokalområdets forsyning,
jordbrugsområde

Landsbyboligområde med mulighed for lokal detailhandel, lokal privat og
offentlig service og fællesanlæg samt erhverv, som ikke medfører særlige gener
i forhold til omgivelserne.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af det enkelte jordstykke 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af det enkelte jordstykke 

For 'Etageboligbebyggelse' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 50% af det enkelte jordstykke 

For 'Kontor- og serviceerhverv'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af det enkelte jordstykke 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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Lokalplanlægning
Byplanvedtægt nr. 2 for Øreholmen. Byplanvedtægt nr. 9 for Ved Fjorden.
Lokalplan 6.01 for Lyndbyparken.Lokalplan 6.11 for Taaftegaards
Vænge.Lokalplan 6.12 for 2 boligområder ved Baunehøj - Baunehøjvænge.

Særlige bestemmelser
På baggrund af en helhedsvurdering af landsbykernen skal der udarbejdes en
samlet lokalplan med bevarende sigte, som sikrer bygnings- og miljøværdier,
herunder værdifulde grønne træk.
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11.R1 - Lyndby, Lyndby jolleklub, Det
gule Badehus og Lyndby Nord

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til øvrige ferie- og fritidsformål

Fritidsanlæg og både/badebro. Fritidsformål.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1

Maksimal højde er 7,5 m
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 6.02 for Lyndby Nord.
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11.R2 - Lyndby Nord, Grønt område

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til større rekreativt område

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 0% af området som helhed

Området skal friholdes for bebyggelse.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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Lokalplanlægning
Lokalplan 6.02 for Lyndby Nord
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11.O1 - Lyndby, børnehaven Bøgen

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til daginstitutioner

Zonestatus
Planlagt zone er byzone og landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af området som helhed

Maksimale antal etager er 2

Maksimal højde er 8,5 m

For 'Daginstitutioner' gælder
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Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af det enkelte jordstykke 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i
randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 6.05 for Børnehaven Bøgen.
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11.T1 - Lyndby, Rensningsanlæg nord
for Lyndby

Anvendelse
Generel anvendelse er teknisk anlæg

Specifik anvendelse er angivet til beplantning, rensningsanlæg

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 5
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Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for
omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 150 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 6

Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er meget belastende for
omgivelserne, og derfor skal placeres i større industriområder, så den
ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 300 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Særlige bestemmelser
Området skal afskærmes med beplantning
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11.T2 - Lyndby, Vandværk nord for
Lyndby

Anvendelse
Generel anvendelse er teknisk anlæg

Specifik anvendelse er angivet til forsyningsanlæg

Vandværk.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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Særlige bestemmelser
Roskilde Vandforsyning.
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Nørre Hvalsø
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Kommuneplanramme

Kommunegrænse
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12.B1 - Nørre Hvalsø, landsby

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
landsbyområde, butikker til lokalområdets forsyning, jordbrugsområde

Landsbyområde. Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige
forsyning samt erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger
i forhold til omgivelserne eller bevaringsinteresserne.  
 

Zonestatus
Planlagt zone er byzone og landzone

De landbrugspligtige ejendomme ligger i landzone.

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom
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Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 18 for Nørre Hvalsø by. Lokalplan 87 for Hvalsøgaard-udstykningen.

Særlige bestemmelser
Matr.nr. 46-a, Nørre Hvalsø, Kirke Hvalsø, friholdes for bebyggelse. Udlagte
friarealer fastholdes, dog således, at mindre arealer kan inddrages til kollektive
formål for områdets beboere.
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12.R1 - Nørre Hvalsø, Grønt område

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til nærrekreativt område

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Området skal friholdes for boligbebyggelse, men der kan etableres mindre
bygninger, som understøtter den rekreative anvendelse, så som shelters,
bålhytter og læskure.

Udstykning
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Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 18 for Nørre Hvalsø By
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Osted
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Kommuneplanramme

Kommunegrænse
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13.B1 - Osted, Toftekæret

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til tæt-lav boligbebyggelse, daginstitutioner

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af området som helhed 
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan nr. 30 for Margrethesminde i Osted.
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13.B2 - Osted, Margrethesminde:
Flintebjerg, Flintevænget,
Baunemosen og Vingen

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse, daginstitutioner

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal højde er 8,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
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Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af det enkelte jordstykke 
Maksimale antal etager er 1,5 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af det enkelte jordstykke 
Maksimale antal etager er 2 

Miljø
Området skal planlægges med henblik på nedbringelse af støjgener fra
Hvalsøvej.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
Mindst 15 % af områderne anvendes til større fælles friarealer.

Lokalplanlægning
Lokalplan nr. 30 for Margrethesminde i Osted.
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13.B3 - Osted, Baunehøj,
Møllegårdsvej og Byvejen 47-59
(ulige numre) og Byvejen 34-64 (lige
numre)

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse, daginstitutioner

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af den enkelte ejendom 

Miljø
Området skal planlægges med henblik på nedbringelse af støjgener fra
Hvalsøvej.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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13.B4 - Osted, Lysholmparken m.fl.

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse, daginstitutioner

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
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Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af den enkelte ejendom 

Miljø
Områderne skal planlægges med henblik på nedbringelse af støjgener fra
Hvalsøvej og Hovedvejen.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan nr. 57 for boligområde i Osted.
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13.B5 - Osted, Skovens Kvarter

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, daginstitutioner

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 
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Miljø
Områderne skal planlægges med henblik på nedbringelse af støjgener fra
Hovedvejen.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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13.B6 - Osted, Landmandslyst

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til tæt-lav boligbebyggelse, område til
offentlige formål

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 2

Maksimal højde er 7,5 m

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
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Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af den enkelte ejendom 

Miljø
Områderne skal planlægges med henblik på nedbringelse af støjgener fra
Hovedvejen.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan nr. 51 for område til boligformål i Osted.

654



13.B7 - Osted, Møllergården i Osted

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse, daginstitutioner

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 2

Maksimal højde er 8,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
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Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af den enkelte ejendom 

Miljø
Området skal planlægges med henblik på nedbringelse af støj fra Hovedvejen
og Hvalsøvej.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Infrastruktur
Området skal have primær vejadgang til Hvalsøvej. Der kan eventuelt etableres
en sekundær vejadgang til Byvejen, som i så fald skal reguleres med høj bump
eller lignende, så gennemkørsel hindres.
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13.B8 - Osted, Nørretoften

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til tæt-lav boligbebyggelse,
etageboligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af området som helhed

Maksimale antal etager er 2

Maksimal højde er 8,5 m
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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13.B9 - Osted, Del af Hovedvejen og
Lykkesholmvej

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
let industri og håndværk, butikker, publikumsorienterede serviceerhverv

Boligformål med mindre butikker til områdets daglige forsyning samt
erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til
omgivelserne.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Let industri og håndværk'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Publikumsorienterede
serviceerhverv' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Områderne skal planlægges med henblik på nedbringelse af støjgener fra
Hovedvejen.

Udstykning
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Rammen regulerer ikke udstykning
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13.B10 - Osted, Hovedvejen 126-134A

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom

Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i
randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Områderne skal planlægges med henblik på nedbringelse af støjgener fra
Hovedvejen.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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13.B11 - Osted, Hovedvejen 116-122

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
publikumsorienterede serviceerhverv

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
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Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Publikumsorienterede
serviceerhverv' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Områderne skal planlægges med henblik på nedbringelse af støjgener fra
Hovedvejen.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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13.E4 - Osted, Mannerupvejen og
Hovedvejen

Anvendelse
Generel anvendelse er erhvervsområde

Specifik anvendelse er angivet til erhvervsområde, kontor- og
serviceerhverv, let industri og håndværk, butikker

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom

Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m
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Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i
randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Områderne skal planlægges med henblik på nedbringelse af støjgener fra
Hovedvejen.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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13.B12 - Osted, Gammel Osted
Landsby

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
tæt-lav boligbebyggelse, landsbyområde

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Særlige bestemmelser
Området planlægges under hensyn til den ældre bevaringsværdige
landsbybebyggelse.
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13.C1 - Osted, Osted lokalcenter

Anvendelse
Generel anvendelse er centerområde

Specifik anvendelse er angivet til butikker, lokalcenter

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m

For 'Butikker' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 
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For 'Lokalcenter' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 2

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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13.B8 - Osted, Nørretoften

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til tæt-lav boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af området som helhed

Maksimal højde er 6,5 m

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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Lokalplanlægning
Lokalplan LK 62 for boliger på Nørretoften.
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13.E1 - Osted, Åholmvej, Kastholmvej
og dele af Birkholmvej og Alfarvejen

Anvendelse
Generel anvendelse er erhvervsområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, kontor- og
serviceerhverv, let industri og håndværk, butikker med særligt
pladskrævende varer

Herunder Butikker med pladskrævende varegrupper, industri, håndværks-,
lager- og værkstedsvirksomhed samt service-, kontor- og
laboratorievirksomhed.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom
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Maksimale antal etager er 2

Maksimal højde er 10 m

Max. højde: Bygningshøjde max. 10 m, bortset fra visse nødvendige master,
siloer, skorstene og lignende.

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i
randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 4

Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget belastende for
omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 100 m.

Området skal planlægges med henblik på nedbringelse af støjgener fra
Hovedvejen og således, at genevirkninger i forhold til omgivelserne begrænses
mest muligt.  
Ved ny lokalplanlægning skal området zoneinddeles, så støjende aktiviteter
placeres længst væk fra de eksisterende boligområder.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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Lokalplanlægning
Lokalplan nr. 55 for erhvervsområde m.m. i Osted.

676



13.E2 - Osted, Østergård
erhvervsområde ved
Hovedvejen/Bregnetvedvej

Anvendelse
Generel anvendelse er erhvervsområde

Specifik anvendelse er angivet til erhvervsområde, kontor- og
serviceerhverv, let industri og håndværk, butikker med særligt
pladskrævende varer, publikumsorienterede serviceerhverv, sports- og
idrætsanlæg

Samt kro- og hoteldrift på Hovedvejen 151B.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom
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Maksimale antal etager er 2

Maksimal højde er 10 m

Max. højde: Bygningshøjde max. 10 m, bortset fra visse nødvendige master,
siloer, skorstene og lignende. Der kan etableres maksimalt 3.000 m2 nyt
butiksareal til pladskrævende varegrupper indenfor rammeområdet. Den enkelt
butik til pladskrævende varegrupper må ikke overstige 3.000 m2
bruttoetageareal.

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i
randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Området opdeles i delområder for at lokalisere at virksomhedstyper, som
medfører den største miljøbelastning fjernes fra boligområder.  
Det skal sikres at der ikke kan etableres grundvandstruende virksomhed
indenfor lokalplanområdet, at området afskærmes med et beplantningsbælte og
at god udsigt fra de omkringliggende boliger sikres ved hjælp af grønne kiler og
beplantning.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Infrastruktur
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Vejadgang skal ske ved Bregnetvedvej. 
Der skal sikres vejadgang fra Østergård til de omkringliggende marker,

Lokalplanlægning
Området skal planlægges under ét. 
I lokalplanen skal det sikres, at det nye erhvervsområde styrker samarbejdet
mellem virksomhederne ved at skabe multifunktionelle erhvervsmiljøer med
fælles faciliteter som kontorer med god digital infrastruktur, mødelokaler,
kantiner, værksteder, motionsrum, udearealer og meget mere.
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13.E3 - Osted, Hovedvejen 183A og
183B

Anvendelse
Generel anvendelse er erhvervsområde

Specifik anvendelse er angivet til kontor- og serviceerhverv, let industri og
håndværk

I

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom

Maksimale antal etager er 2
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Maksimal højde er 10 m

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i
randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan LK 44 for et erhvervsområde ved Hovedvejen 183
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13.R1 - Osted, Idrætsanlæg og
grønne områder vest for Osted by

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til sports- og idrætsanlæg

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 10% af området som helhed

Maksimale antal etager er 1

Maksimal højde er 8,5 m
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De grønne områder skal friholdes for boligbebyggelse, men der kan etableres
mindre bygninger, som understøtter den rekreative anvendelse, så som
shelters, bålhytter og læskure. En del af området er idrætsanlæg og klubhus for
idrætsforening.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 3 for idrætsanlæg i Osted.Lokalplan 30 for de grønne områder,
Margrethesminde.Lokalplan 39 for sti langs Tokkerup Å.
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13.R2 - Osted, Møllegården

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til større rekreativt område

Rekreativt område, der skal friholdes for bebyggelse.

Generelle anvendelsesbestemmelser
Rekreativt område

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Landzone

Bebyggelsesomfang
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Maksimal bebyggelsesprocent er 0% af området som helhed

Området skal friholdes for bebyggelse.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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13.R2 - 13.R2 for Osted, Møllegården

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til større rekreativt område

Generelle anvendelsesbestemmelser
I området kan der etableres støjvold og arealet kan desuden benyttes til
regnvandshåndtering.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 0% af området som helhed
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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13.O1 - Osted Skole og Børnehus

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til uddannelsesinstitutioner, daginstitutioner,
kulturelle institutioner

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang

For 'Uddannelsesinstitutioner'
gælder
Maksimale antal etager er 2,5 
Maksimal højde er 14 m 
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For 'Daginstitutioner' gælder
Maksimale antal etager er 2,5 
Maksimal højde er 14 m 

For 'Kulturelle institutioner' gælder
Maksimale antal etager er 2,5 
Maksimal højde er 14 m 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i
randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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13.O2 - Osted, Osted Fri- og
Efterskole

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til sports- og idrætsanlæg,
uddannelsesinstitutioner, daginstitutioner

Skole, efterskole, daginstitution, hal og idrætsanlæg funktionærboliger.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af området som helhed

Maksimale antal etager er 2
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Maksimal højde er 8,5 m

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i
randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Områderne skal planlægges med henblik på nedbringelse af støjgener fra
Hovedvejen, og således at genevirkninger i forhold til omgivelserne nedbringes
så vidt muligt.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Byplanvedtægt 10 for Osted Fri- og Efterskole.
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13.O3 - Osted, Osted Kirke

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til nærrekreativt område, religiøse
institutioner og gravpladser

Kirke, kirkegård med tilhørende anlæg såsom vej, parkering, friareal og
lignende.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Udstykning
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Rammen regulerer ikke udstykning
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13.O4 - Osted, Ældreboliger -
Langetoften 7-11

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, tæt-lav boligbebyggelse,
kontor- og serviceerhverv, område til offentlige formål, døgninstitutioner

Tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende offentlige formål såsom ældreboliger,
servicecenter og lignende samt liberale erhverv uden genevirkning for
omgivelserne.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 6,5 m

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af området som helhed 

Miljø
Områderne skal planlægges med henblik på nedbringelse af støjgener fra
Hovedvejen.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan LK 05 for ældreboliger ved Langetoften i Osted.
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13.T1 - Osted, Pumpestation i Osted

Anvendelse
Generel anvendelse er teknisk anlæg

Specifik anvendelse er angivet til beplantning, tekniske anlæg

Pumpestation.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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Særlige bestemmelser
Området skal afskærmes med beplantning.
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13.B13 - Osted, vest for Tokkerup Å

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til tæt-lav boligbebyggelse, nærrekreativt
område

Lokalplanområdet skal inddeles i delområder. Der skal udlægges et delområde
med rekreative arealer, som skal udgøre 30-40 % af det samlede
lokalplanområde – se de generelle rammer for lokalplanlægning.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af området som helhed

Maksimal højde er 8,5 m
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I delområder med åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks.
udgøre 30 % for det enkelte jordstykke (matrikel). I delområder med tæt-lav
boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks. udgøre 35 % for delområdet
som helhed.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
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 læskure. 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 regnvandshåndtering 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
boligområde  

Infrastruktur
Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Hvalsøvej.
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Sæby
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Kommuneplanramme

Kommunegrænse
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14.B1 - Sæby, landsby

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav
boligbebyggelse, landsbyområde, nærrekreativt område

Landsbyområde. Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige
forsyning samt erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger
i forhold til omgivelserne eller bevaringsinteresserne.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 2

Maksimal højde er 8,5 m
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Hvor bygninger bliver udført med trempel eller boliger bliver indrettet i
overflødiggjorte landbrugsbygninger med trempel, vil sådanne bygninger blive
betragtet som værende i 2 plan. Bygninger uden trempel skal opføres i 1½
plan.  

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Sæby er en landsby med kirke, trelænget præstegård i bindingsværk med gule
tavl, større gårde og landhuse med stråtag, ligeledes i bindingsværk.  
Disse centrerer sig omkring Hornsherredvej og Tingstedet. Byen rummer
herudover gadekær, som både Sæby gamle skole, smedje, og brugsforening  
placerer sig omkring.

Udstykning

703



Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 24.01 Sæby By. Lokalplan 24.02 for del af matr. nr. 3-a, Sæby By,
Sæby. Lokalplan LK 08 for et boligområde på Gershøjvej 2 og 6. Byen er sikret
gennem en bevarende lokalplan og har med sine fine arkitektoniske og
kulturhistoriske kvaliteter gode egenskaber inden for bosætning, turisme  
og kulturelle formål.

Særlige bestemmelser
Sæby er en helstøbt og autentisk landsby, hvor byens gårde, landhuse og
struktur er velbevaret. Nyere arkitektur har løbende vundet indpas, hvilket
særligt ses ved Hornsherredvej. Byen fremstår særligt idyllisk omkring
gadekæret, hvor husene ligger tæt og forholder sig fint til de snoede vejforløb.
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14.R1 - Sæby, gadekær og grønt
område

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til nærrekreativt område

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Området skal friholdes for boligbebyggelse, men der kan etableres mindre
bygninger, som understøtter den rekreative anvendelse, så som shelters,
bålhytter og læskure.
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 24.01 for Sæby By. Lokalplan LK 08 for et boligområde på
Gershøjvej 2 og 6.
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Vester Såby
kort resumé

Her kan du se rammerne for Vester Såby

Vester Såby
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Kommuneplanramme

Kommunegrænse
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15.B1 - Vester Såby, Vester Såby by

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, fællesanlæg,
butikker til lokalområdets forsyning, område til offentlige formål

Landsbybebyggelse. Boligformål med tilhørende kollektive anlæg som
f.eks.lokaler til fritidsformål og bebyggelse til offentlige formål samt mindre
butikker til områdets daglige forsyning.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone og landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Byplanvedtægt nr. 7 for Vester Såby by.
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15.R1 - Vester Såby, Grønt område i
parcelhusudstykning

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til større rekreativt område

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Området skal friholdes for boligbebyggelse, men der kan etableres mindre
bygninger, som understøtter den rekreative anvendelse, så som shelters,
bålhytter og læskure.
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Byplanvedtægt nr. 7 for Vester Såby By og Lokalplan LK 24 for Vester Såby
landsby.
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15.E1 - Vester Såby, Erhvervsområde
ved Åkandevej

Anvendelse
Generel anvendelse er erhvervsområde

Specifik anvendelse er angivet til erhvervsområde, nærrekreativt område

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 35% af området som helhed

Maksimal højde er 8,5 m

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1
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Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
I lokalplanen skal det sikres, at det nye erhvervsområde styrker samarbejdet
mellem virksomhederne ved at skabe multifunktionelle erhvervsmiljøer med
fælles faciliteter som kontorer med god digital infrastruktur, mødelokaler,
kantiner, værksteder, motionsrum, udearealer og meget mere.
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Øm
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Kommuneplanramme

Kommunegrænse
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16.E1 - Øm, Kumlehusvej 1

Anvendelse
Generel anvendelse er erhvervsområde

Specifik anvendelse er angivet til erhvervsområde, let industri og håndværk,
transport- og logistikvirksomheder, butikker med særligt pladskrævende
varer

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom

Maksimale antal etager er 2

Maksimal højde er 8,5 m
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Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i
randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 5

Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for
omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 150 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan nr. 52 for et erhvervsområde ved Øm.
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Landzoneområder
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99.B1 - Landzoneområder, Del af
Åkandevej og Erantisvej

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
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Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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99.B2 - Landzoneområder,
Avlsmosevænget

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
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Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 79 for Avlsmosevænget, Såby Sand.
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99.B3 - Landzoneområder,
Lindeskovhuse

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder

724



Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Særlige bestemmelser
Området skal planlægges under ét, og den nærmere områdeafgrænsning
fastlægges ved lokalplanlægning.
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99.B4 - Landzoneområder, Vissegård

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til tæt-lav boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af den enkelte ejendom 
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 25.10 for Vissegård.

727



99.B5 - Landzoneområder,
Buskegården

Anvendelse
Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til tæt-lav boligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang

For 'Tæt-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af den enkelte ejendom 
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan LK 25 for Buske - bevarende lokalplan.

Særlige bestemmelser
Bevaringsværdigt kulturmiljø.
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99.E1 - Landzoneområder, Rorupvej 1

Anvendelse
Generel anvendelse er erhvervsområde

Specifik anvendelse er angivet til erhvervsområde, kontor- og
serviceerhverv, transport- og logistikvirksomheder, butikker med særligt
pladskrævende varer

Engroshandel, transport, automobilhandel, entreprenør- og oplagsvirksomhed,
udstilling af biler, kontor, værksted, liberalt erhverv og kursusvirksomhed samt
butikker med pladskrævende varegrupper.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom

Maksimale antal etager er 2
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Maksimal højde er 8,5 m

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 3

Maksimalt tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i
randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Området skal planlægges mhp nedbringelse af støjgener fra virksomheder til de
omkringliggende boligområder. Området opdeles i delområder mhp lokalisering
af virksomhedstyper som medfører at den største miljøbelastning placeres
fjernest fra boligområder

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan LK 06 for erhvervsområdet på Rorupvej 1.

Særlige bestemmelser
Området er delt i 2 områder i Lokalplan LK 06 med forskellige
anvendelsesbestemmelser. Da de 2 områder har meget forskellige karakterer
bør denne opdeling opretholdes ved en ny lokalplan. Den ene del er en
gammel gård, den anden del er nyere erhvervsbebyggelse.
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99.R2 - Landzoneområder,
Fritidshavn ved Herslev

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til lystbådehavn, øvrige ferie- og fritidsformål

Fritidshavn, vinterbådpladser, klub- og servicebygninger og lignende samt
parkering og offentlig strandpark med mulighed for etablering af teltplads.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 15% af området som helhed

Maksimale antal etager er 2
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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99.R3 - Landzoneområder, Borrevejle
campingplads ved Hornsherredvej,
Uglestrup

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til tankstation, campingplads og vandrerhjem

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af området som helhed

Maksimale antal etager er 1

Miljø
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Mindst tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i
randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 4

Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget belastende for
omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 100 m.

Benzinstationen tilhører miljøklasse 3-4.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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99.R4 - Landzoneområder, Golfbane
ved Ledreborg Slot

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til publikumsorienterede serviceerhverv,
golfbaneanlæg

Golfbane, klubhus, restaurant, maskinhal m.v.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal højde er 12 m

Udstykning
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Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 71 for golfbane på Ledreborg Gods.
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99.O9 - Landzoneområder,
Sagnlandet Lejre

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til ferie- og kongrescenter, kulturelle
institutioner

Sagnlandet. Udstillings-, undervisnings- og rekreative formål, herunder forsøgs-
og kursusvirksomhed.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 8,5 m
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 41 for Sagnlandet Lejre, tidligere Lejre Forsøgscenter.
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99.R6 - Landzoneområder, Langtved
Færgekro

Anvendelse
Generel anvendelse er rekreativt område

Specifik anvendelse er angivet til ferie- og kongrescenter, naturområde

Besøgscenter

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal højde er 12 m

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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Særlige bestemmelser
Besøgs- og informationscenter, café, cykel- og bådudlejning og dertil knyttede
aktiviteter.
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99.O1 - Landzoneområder,
Institutionen Solvang, Jenslev

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til daginstitutioner, døgninstitutioner

Social institution.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 50% af området som helhed

Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 8,5 m
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Max. 50 %.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 10.01 for Solvang.
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99.O2 - Landzoneområder,
Trællerupskolen nord for Gevninge

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til sports- og idrætsanlæg,
uddannelsesinstitutioner

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af området som helhed

Maksimale antal etager er 2

Maksimal højde er 12 m
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Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i
randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Byplanvedtægt 14 for Trællerupskolen. Lokalplan 17 for idrætsområde ved
Trællerupskolen.

745



99.O3 - Landzoneområder, Glim Skole

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til sports- og idrætsanlæg,
uddannelsesinstitutioner

Skole, hal og idrætsanlæg med tilhørende tekniske anlæg.

Generelle anvendelsesbestemmelser
Område til offentlige formål.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Byzone.
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Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 25% af området som helhed

Maksimale antal etager er 2

Maksimal højde er 9 m

Max. 25 %.

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i
randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Området skal planlægges med henblik på nedbringelse af støjgener fra
Hovedvejen, og således at genevirkninger i forhold til omgivelserne nedbringes
så vidt muligt.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 1 for Glim Skole.

747



99.O4 - Landzoneområder,
Roskildehjemmet og Glim Refugium i
Nye Glim

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til døgninstitutioner, jordbrugsområde

Offentlig institution, landbrug m.m.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af området som helhed

Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 8,5 m

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan LK 37 for Gammelgårdsvej 1A og 1B.
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99.O5 - Landzoneområder, Avnstrup
Registreringscenter

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, nærrekreativt område,
område til offentlige formål

Offentlige formål med dertil hørende faciliteter og boliger samt friarealer og
parkering.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af området som helhed

Maksimale antal etager er 2
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Miljø
Avnstrup Sanatorium, i dag Dansk Røde Kors Center Avnstrup, blev grundlagt i
1940 som tuberkulosesanatorium. I 1958 blev centret udvidet med 27
psykiatriske plejepladser, og i 1963 fungerede stedet kun som psykiatrisk
plejehospital. Området består også af flere læge- og sygeplejerboliger.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Hvis den nuværende funktion ophører, bør der igangsættes et
omdannelsesprojekt af området grundet de gode arkitektoniske kvaliteter, den
stærke integritet og attraktive placering.  

Særlige bestemmelser
Hele området fremstår i dag meget harmonisk og helstøbt, da selve sanatoriet
og de tilhørende funktionsbygninger samt læge- og sygeplejerboliger alle er
bygget i samme røde tegl. Selve hospitalet fremstår dog omdannet grundet de
mange forskellige funktioner gennem tiden.
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99.O6 - Landzoneområder,
Ravnshøjgård

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, nærrekreativt område,
område til offentlige formål, uddannelsesinstitutioner, jordbrugsområde

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af området som helhed

Maksimale antal etager er 1,5

Udstykning
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Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan LK 32 for Ravnshøjgård.
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99.O7 - Landzoneområder, Sæby-
Gershøj Skole

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til sports- og idrætsanlæg,
uddannelsesinstitutioner

Skole og friluftsbad.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone og landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af området som helhed

Maksimale antal etager er 2
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Maksimal højde er 12 m

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i
randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 24.03 for Sæby-Gershøj Skole.
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99.O8 - Landzoneområder,
Lindenborg Efterskole

Anvendelse
Generel anvendelse er område til offentlige formål

Specifik anvendelse er angivet til sports- og idrætsanlæg, campingplads og
vandrerhjem, område til offentlige formål, uddannelsesinstitutioner

Efterskole, idrætsanlæg, kursusvirksomhed samt vandrerhjem, teltplads,
funktionærbolig o. lign.

Zonestatus
Planlagt zone er byzone og landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 25% af området som helhed

Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 12 m

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 3

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i
randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 42 for Borrevejle Kursus- og Idrætscenter
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99.T1 - Landzoneområder,
KARA/NOVERENs Genbrugsplads på
Landevejen ved Torkilstrup

Anvendelse
Generel anvendelse er teknisk anlæg

Specifik anvendelse er angivet til deponeringsanlæg, rensningsanlæg

Affaldsbehandlingsanlæg - genbrugsplads. Containerplads og materielgård.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal højde er 6 m

Miljø
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Mindst tilladte miljøklasse er 4

Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget belastende for
omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 100 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 5

Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for
omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 150 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 21.02 for containerplads.
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99.T2 - Landzoneområder,
Rensningsanlæg nord for Gevninge

Anvendelse
Generel anvendelse er teknisk anlæg

Specifik anvendelse er angivet til beplantning, rensningsanlæg

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 4
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Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget belastende for
omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 100 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 5

Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for
omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 150 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 33 for rensningsanlæg nord for Gevninge.

Særlige bestemmelser
Området skal afskærmes med beplantning.
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99.BE1 - Landzoneområder,
Vandværk på Ledreborg Allé ved
Lejre

Anvendelse
Generel anvendelse er blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, erhvervsområde, ferie- og
kongrescenter, kulturelle institutioner, forsyningsanlæg

Lokalplanen skal rumme mulighed for udnyttelse af overflødiggjorte bygninger
til erhverv, boliger og fælles faciliteter samt etablering af nye boliger i respekt
for det eksisterende kulturmiljø.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 25% af området som helhed
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Maksimale antal etager er 2

Maksimal højde er 8,5 m

Den eksisterende bygningshøjde på vandværksbygningerne kan fastholdes.

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Vandværket er opført 1934-39, og dets bygninger grupperer sig omkring en
kørevej, der begynder og udmunder ved Ledreborg Allé. Nærmest ind- og  
udkørslen ligger fire tjenesteboliger, to og to. Syd for kørevejen ligger
filterbygningen, og nord for ligger et maskinhus, nedgangskammer og  
sandvaskbygning.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Det anbefales at påbegynde en lokalplan for Vandværket frem mod dets
funktions ophør i 2024 for at sikre, at det udvikles med respekt for de
eksisterende bygninger. I den forbindelse anbefales det tilmed, at alle
bygninger samt den åbne struktur med cisternerne under jorden bevares.
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Særlige bestemmelser
Bygningerne er holdt i en stram, klassicistisk stil med enkle, gennemgående
dekorative elementer, der binder bygningerne sammen. Hele området opleves
som ét samlet miljø med en stærk og tydelig fortællende karakter indlejret i hver
enkelt bygning, hvorfor området er af unik karakter.
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99.T3 - Landzoneområder,
Transformerstation ved Rorup

Anvendelse
Generel anvendelse er teknisk anlæg

Specifik anvendelse er angivet til beplantning, tekniske anlæg

Transformerstation.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 10% af området som helhed

Maksimal højde er 8,5 m
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Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 2

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 5 for en transformerstation ved Rorup.

Særlige bestemmelser
Området skal afskærmes med beplantning.
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99.T4 - Landzoneområder, Osted
Rensningsanlæg syd for Tokkerup

Anvendelse
Generel anvendelse er teknisk anlæg

Specifik anvendelse er angivet til rensningsanlæg

Renseanlæg.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 4
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Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget belastende for
omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 100 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 5

Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for
omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 150 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 31 for rensningsanlæg syd for Tokkerup Å.

Særlige bestemmelser
Området skal afskærmes med beplantning.
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99.T5 - Landzoneområder,
Transformerstation ved Skullerupvej

Anvendelse
Generel anvendelse er teknisk anlæg

Specifik anvendelse er angivet til tekniske anlæg

Transformerstation.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af området som helhed

Maksimale antal etager er 1

Maksimal højde er 8,5 m
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Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 2

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan nr. 62 for transformerstation ved Skullerupvej.

Særlige bestemmelser
Området skal afskærmes med beplantning.
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99.T6 - Landzoneområder, Vindmøller
nord for Kirke Hyllinge

Anvendelse
Generel anvendelse er teknisk anlæg

Specifik anvendelse er angivet til tekniske anlæg, vindmølleanlæg,
jordbrugsområde

Der er planlagt 0 megawatt for vindmølleområdet

Vindmøller med dertilhørende tekniske bygninger og vejanlæg samt
landbrugsdrift.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Max. højde: 70 meter for vindmøller og 3 meter for transformerstationen.
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For 'Tekniske anlæg' gælder
Maksimal højde er 3 m 

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 1.11 for 2 vindmøller nordøst for Kirke Hyllinge.

Særlige bestemmelser
Skal overholde afstandskrav til boliger svarende 4 gange møllens totalhøjde.

772



99.T7 - Landzoneområder,
Pendlerparkeringsplads ved Lejre
Station

Anvendelse
Generel anvendelse er teknisk anlæg

Specifik anvendelse er angivet til trafikanlæg

Trafikanlæg, pendlerparkeringsplads

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Miljø
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Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Infrastruktur
Ca. 7.500 m2 areal svarende til ca. 100 parkeringspladser.

774



99.E2 - Landzoneområder, Toftegård
og Herslev Bryghus

Anvendelse
Generel anvendelse er erhvervsområde

Specifik anvendelse er angivet til erhvervsområde, fødevarevirksomhed med
besøgsfaciliteter, jordbrugsområde

Landbrug (incl. beboelse), fødevarevirksomheder og besøgsfaciliteter i
forbindelse hermed samt restaurant, café, kursusvirksomhed e. lign.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 8,5 m
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Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Særlige bestemmelser
Herslev er et bevaringsværdigt kulturmiljø, hvilket der skal tages hensyn til i den
fremtidige planlægning. Hvis der udarbejdes en lokalplan med  
bevarende sigte for hele Herslev landsby, som sikrer bygnings- og miljøværdier,
herunder i værdifulde grønne træk, bør Toftegård indgå i denne plan.
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99.T8 - Landzoneområder,
Solcelleanlæg nord for Kirke Hyllinge

Anvendelse
Generel anvendelse er teknisk anlæg

Specifik anvendelse er angivet til nærrekreativt område, solenergianlæg

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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Opholds- og friarealer
Mindst 20 % af området skal friholdes til friarealer til fx beplantning, friholdelse
af højdepunkter eller indsigts- og udsigtskiler, afgræsning, stiforbindelser og
lignende. Den afskærmende læbeplantning omkring området kan ikke tælles
med.  
Der skal etableres tæt beplantning rundt omkring solcelleanlægget.
Eksisterende naturområder og beplantning inden for lokalplanområdet skal
bevares.  

Infrastruktur
Vejadgang kan ske fra Grimshøjvej.

Særlige bestemmelser
Området ligger delvist inden for kystnærhedszonen og inden for et område med
kulturhistoriske bevaringsværdier, derfor skal der indgå en visualisering af
anlæggets påvirkning af landskabet i lokalplanens redegørelse. 
 
Det gamle tracé fra Den sjællandske Midtbane skal friholdes og bevares.  
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99.T9 - Landzoneområder,
Solcelleanlæg syd for Biltris

Anvendelse
Generel anvendelse er teknisk anlæg

Specifik anvendelse er angivet til nærrekreativt område, solenergianlæg

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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Opholds- og friarealer
Mindst 20 % af området skal friholdes til friarealer til fx beplantning, friholdelse
af højdepunkter eller indsigts- og udsigtskiler, afgræsning, stiforbindelser og
lignende. Den afskærmende læbeplantning omkring området kan ikke tælles
med.  
Der skal etableres tæt beplantning rundt omkring solcelleanlægget.
Eksisterende naturområder og beplantning inden for lokalplanområdet skal
bevares.  

Infrastruktur
Vejadgang kan ske fra Elverdamsvej.

Særlige bestemmelser
Området ligger delvist inden for kystnærhedszonen, derfor skal der indgå en
visualisering af anlæggets påvirkning af landskabet i lokalplanens redegørelse. 
 
Eksisterende jord- og stendiger skal bevares.  
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99.T10 - Landzoneområder,
Solcelleanlæg ved Lejregårdsvej

Anvendelse
Generel anvendelse er teknisk anlæg

Specifik anvendelse er angivet til nærrekreativt område, solenergianlæg

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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Opholds- og friarealer
Mindst 20 % af området skal friholdes til friarealer til fx beplantning, friholdelse
af højdepunkter eller indsigts- og udsigtskiler, afgræsning, stiforbindelser og
lignende. Den afskærmende læbeplantning omkring området kan ikke tælles
med.  
Der skal etableres tæt beplantning rundt omkring solcelleanlægget.
Eksisterende naturområder og beplantning inden for lokalplanområdet skal
bevares.  

Infrastruktur
Vejadgang kan ske fra Lejregårdsvej.

Særlige bestemmelser
Området ligger inden for kystnærhedszonen, derfor skal der indgå en
visualisering af anlæggets påvirkning af landskabet i lokalplanens redegørelse. 
 
Eksisterende jord- og stendiger skal bevares.  
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99.T11 - Landzoneområder,
Solcelleanlæg ved Ejbyvej

Anvendelse
Generel anvendelse er teknisk anlæg

Specifik anvendelse er angivet til nærrekreativt område, solenergianlæg

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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Opholds- og friarealer
Mindst 20 % af området skal friholdes til friarealer til fx beplantning, friholdelse
af højdepunkter eller indsigts- og udsigtskiler, afgræsning, stiforbindelser og
lignende. Den afskærmende læbeplantning omkring området kan ikke tælles
med.  
Der skal etableres tæt beplantning rundt omkring solcelleanlægget.
Eksisterende naturområder og beplantning inden for lokalplanområdet skal
bevares.  

Infrastruktur
Vejadgang kan ske fra Ejbyvej.

Særlige bestemmelser
Området ligger inden for kystnærhedszonen og inden for en beskyttelseszone
omkring et fortidsminde, derfor skal der indgå en visualisering af anlæggets
påvirkning af landskabet i lokalplanens redegørelse. 
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99.T12 - Landzoneområder,
Solcelleanlæg ved Trudsholm

Anvendelse
Generel anvendelse er teknisk anlæg

Specifik anvendelse er angivet til nærrekreativt område, solenergianlæg

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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Opholds- og friarealer
Mindst 20 % af området skal friholdes til friarealer til fx beplantning, friholdelse
af højdepunkter eller indsigts- og udsigtskiler, afgræsning, stiforbindelser og
lignende. Den afskærmende læbeplantning omkring området kan ikke tælles
med.  
Der skal etableres tæt beplantning rundt omkring solcelleanlægget.
Eksisterende naturområder og beplantning inden for lokalplanområdet skal
bevares.  

Infrastruktur
Vejadgang kan ske fra Sonnerupvej.

Særlige bestemmelser
Området ligger inden for kystnærhedszonen og inden for et område med
kulturhistoriske bevaringsværdier, derfor skal der indgå en visualisering af
anlæggets påvirkning af landskabet i lokalplanens redegørelse. 
Fortidsmindelinjen omkring Trudsholm Slot og gravhøjen skal respekteres.  
Der må ikke opsættes solcelleanlæg i indsigtslinjerne til slottet.  
Eksisterende jord- og stendiger skal bevares.  
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99.T13 - Landzoneområder,
Solcelleanlæg ved Gøderup

Anvendelse
Generel anvendelse er teknisk anlæg

Specifik anvendelse er angivet til nærrekreativt område, solenergianlæg

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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Opholds- og friarealer
Mindst 20 % af området skal friholdes til friarealer til fx beplantning, friholdelse
af højdepunkter eller indsigts- og udsigtskiler, afgræsning, stiforbindelser og
lignende. Den afskærmende læbeplantning omkring området kan ikke tælles
med.  
Der skal etableres tæt beplantning rundt omkring solcelleanlægget.
Eksisterende naturområder og beplantning inden for lokalplanområdet skal
bevares.  

Infrastruktur
Vejadgang kan ske fra Kildevangsvej.
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Landsbyer og husrækker
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L1 - Landsbyer og Husrækker,
Abbetved

Anvendelse
Generel anvendelse er blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
landsbyområde, erhvervsområde, butikker til lokalområdets forsyning,
jordbrugsområde

Landsbyområde. Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige
forsyning samt erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger
i forhold til omgivelserne og bevaringsinteresserne.

Generelle anvendelsesbestemmelser
Blandet bolig og erhverv.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone
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Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Butikker til lokalområdets
forsyning' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Abbetved er en slynget vejby beliggende i det kuperede landskab ned til
vandløbet, Helligrenden. Landsbyen består af småhuse og flere uudflyttede  
gårde beliggende på de bevarede tofter på begge sider af Brobjergvej.
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Landsbyen blev stjerneblokudskiftet omkring år 1800, hvilket man ser spor efter
i det omgivende landskab i form af bevarede gærder.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 67 for Abbetved Landsby. I lokalplanen er der bevarende
bestemmelser for landsbyen, som rummer flere bevaringsværdige bygninger.

Særlige bestemmelser
Abbetved opleves som et autentisk, ældre landbrugssamfund, hvor den nyere
gård, Jørgensæde på Brobjergvej 11 og den tilhørende funktionsbolig imidlertid
spiller en markant rolle og sammen med de øvrige gårde, deriblandt Gl.
Jørgensæde, udgør bærende elementer i landsbyen.
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L10 - Landsbyer og Husrækker, Kirke
Sonnerup

Anvendelse
Generel anvendelse er blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse er angivet til åben-lav boligbebyggelse, landsbyområde,
butikker til lokalområdets forsyning, jordbrugsområde

Landsbyområde. Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige
forsyning samt erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger
i forhold til omgivelserne og bevaringsinteresserne.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom
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Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Kirke Sonnerup er opstået omkring et ureguleret vejforløb i forbindelse med
kirken og er senere udbygget med en rækkebebyggelse. Landsbyen  
indeholder flere ældre håndværkerboliger, en skolebygning fra 1913, en
købmand samt kirke med kirkegård.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
Gadekær og gadejord udlægges til fælles friarealer, dog således, at mindre
arealer kan inddrages til kollektive formål for områdets beboere.
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Lokalplanlægning
Lokalplan 20.03 for gadekærspladsen. Lokalplan 20.05 for ejendommen
Vestervang. Der bør udarbejdes en samlet lokalplan for landsbyen med
bevarende sigte, som kan sikre bygnings- og miljøværdier, herunder værdifulde
grønne træk. Den tidligere skole og de omkringliggende bygninger indeholder
gode arkitektoniske kvaliteter og bør SAVE-vurderes.

Særlige bestemmelser
Byen opleves som tre små byer i en; området omkring skolen og de to forløb
langs hhv. Sonnerup Gade og Englerupvej, hvorfor kulturmiljøet virker
fragmenteret. Bærende for området er skolen, kirken og grønningen, som
samlet set danner et fint miljø.
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L11 - Landsbyer og Husrækker,
Kirkebjerg

Anvendelse
Generel anvendelse er blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
landsbyområde, erhvervsområde, jordbrugsområde

Landsbyområde. Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige
forsyning samt erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger
i forhold til omgivelserne og bevaringsinteresserne.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Området skal planlægges med henblik på nedbringelse af støjgener fra
Hovedvejen.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Særlige bestemmelser
Området skal planlægges under ét, og den nærmere områdeafgrænsning
fastlægges ved lokalplanlægning.
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L12 - Landsbyer og Husrækker,
Kisserup

Anvendelse
Generel anvendelse er blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
landsbyområde, erhvervsområde, butikker til lokalområdets forsyning

Landsbyområde. Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige
forsyning samt erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger
i forhold til omgivelserne og bevaringsinteresserne.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Butikker til lokalområdets
forsyning' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Kisserup er en slynget vejby med en højtbeliggende kirke for enden. I
landsbyen finder man flere uudflyttede gårde, en gammel skole og
købmandsbutik. Landsbyen har endvidere bevaret spor efter udskiftningen i
form af levende hegn. Vest for landsbyen ligger en klynge huse, kaldet Aggerup
Huse.
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
Gadekær og gadejord udlægges til fælles friarealer, dog således, at mindre
arealer kan inddrages til kollektive formål for områdets beboere.

Lokalplanlægning
Lokalplan 52 for Kisserup Landsby. Der bør udarbejdes en ny samlet lokalplan
for landsbyen med bevarende sigte, som kan sikre bygnings- og miljøværdier,
herunder værdifulde grønne træk. Man kan med fordel foretage en SAVE-
vurdering af landsbyens centrale bebyggelse, som umiddelbart vurderes at
besidde høj arkitektonisk værdi.

Særlige bestemmelser
Kisserup har en yderst velbevaret landsbystruktur og bebyggelse, der med
elementer som kirken, skolen og købmandsbutikken udgør en væsentlig synlig  
fortælling om udviklingen i landsbyen. Flere bygninger, heriblandt de bevarede
gårde og Aggerup Huse har høj arkitektonisk værdi.
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L13 - Landsbyer og Husrækker,
Kornerup

Anvendelse
Generel anvendelse er blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
landsbyområde, erhvervsområde, butikker til lokalområdets forsyning,
jordbrugsområde

Landsbyområde. Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige
forsyning samt erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger
i forhold til omgivelserne og bevaringsinteresserne.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Butikker til lokalområdets
forsyning' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Kornerup er en todelt landsby med det primære landsbymiljø omkring kirken og
den ældste del langs den tidligere landevej mellem Roskilde og  
Holbæk. Området består også af Kornerupgård, Lillemølle og Storemølle, samt
husmandsudstykningen langs Niels Frederiksensvej, udstykket fra  
Kornerupgård i 1919.
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
Gadekær og gadejord udlægges til fælles friarealer, dog således, at mindre
arealer kan inddrages til kollektive formål for områdets beboere.

Lokalplanlægning
Der bør udarbejdes en samlet lokalplan for landsbyen med bevarende sigte,
som kan sikre bygnings- og miljøværdier, herunder værdifulde grønne træk. Det
anbefales at fokusere på forløbet langs Kornerup Landevej og den ældste
bebyggelse, inklusiv møllen, afstandsstenen og broen, da disse fortæller en
vigtig historie omkring den tidligere landevej. Dette kan evt. samtænkes med
fortællingen omkring Skoemagerkroen og de andre kroer langs landevejen.

Særlige bestemmelser
Langs Kornerup Landevej findes flere ældre huse og en velbevaret møllegård,
hvis vigtige placering langs landevejen stadig opleves. Landsbyens struktur er
intakt, men udfyldt med flere nyere bebyggelser. Husmandskolonien er meget
omdannet, dog opleves markstrukturen tydeligt i landskabet.
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L14 - Landsbyer og Husrækker,
Kyndeløse

Anvendelse
Generel anvendelse er blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
landsbyområde, erhvervsområde, butikker til lokalområdets forsyning,
jordbrugsområde

Landsbyområde. Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige
forsyning samt erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger
i forhold til omgivelserne og bevaringsinteresserne.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Butikker til lokalområdets
forsyning' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Kyndeløse er en forteby med gadekær, større gårde, ældre landhuse samt
nyere bebyggelser. Gårdene ligger fortsat på deres oprindelige plads  
og omkranser byens forte. Længst mod øst ligger byens gamle skole som den
sidste bygning i rækken.

Udstykning
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Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
Gadekær og gadejord udlægges til fælles friarealer, dog således, at mindre
arealer kan inddrages til kollektive formål for områdets beboere.

Lokalplanlægning
Lokalplan 2.01 for Kyndeløse By. Der bør udarbejdes en ny samlet lokalplan for
landsbyen med bevarende sigte, som kan sikre bygnings- og miljøværdier,
herunder værdifulde grønne træk.

Særlige bestemmelser
Byens fortestruktur er delvist bevaret, men løbende udbygget. Generelt
fremstår Kyndeløses arkitektur blandet med enkelte ældre, stråtækte bygninger
og nyere bebyggelse. Byens bærende elementer ligger særligt i den
velbevarede struktur og de intime, snoede vejforløb, der omkranser forten.
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L15 - Landsbyer og Husrækker,
Langvad

Anvendelse
Generel anvendelse er blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
landsbyområde, erhvervsområde, butikker til lokalområdets forsyning,
jordbrugsområde

Landsbyområde. Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige
forsyning samt erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger
i forhold til omgivelserne og bevaringsinteresserne.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Butikker til lokalområdets
forsyning' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Området skal planlægges med henblik på nedbringelse af støjgener fra
Hovedvejen.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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Særlige bestemmelser
Området skal planlægges under ét, og den nærmere områdeafgrænsning
fastlægges ved lokalplanlægning.
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L16 - Landsbyer og Husrækker, Lille
Karleby

Anvendelse
Generel anvendelse er blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
landsbyområde, erhvervsområde, butikker til lokalområdets forsyning,
jordbrugsområde

Landsbyområde. Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige
forsyning samt erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger
i forhold til omgivelserne og bevaringsinteresserne.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Butikker til lokalområdets
forsyning' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer

811



Gadekær og gadejord udlægges til fælles friarealer, dog således, at mindre
arealer kan inddrages til kollektive formål for områdets beboere.

Lokalplanlægning
Lokalplan 5.01 for Lille Karleby By.Lokalplan 5.02 for den nordligste del af Lille
Karleby By.
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L17 - Landsbyer og Husrækker,
Lindenborg

Anvendelse
Generel anvendelse er blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
landsbyområde, erhvervsområde, butikker til lokalområdets forsyning,
jordbrugsområde

Landsbyområde. Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige
forsyning samt erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger
i forhold til omgivelserne og bevaringsinteresserne.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Butikker til lokalområdets
forsyning' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Området skal planlægges med henblik på nedbringelse af støjgener fra
Lindenborgvej.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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Særlige bestemmelser
Der må ikke placeres særligt publikums-orienterede erhverv syd for
Lindenborgvej.
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L18 - Landsbyer og Husrækker,
Lyndby Landsby

Anvendelse
Generel anvendelse er blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
landsbyområde, erhvervsområde, butikker til lokalområdets forsyning,
jordbrugsområde

Landsbyområde. Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige
forsyning samt erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger
i forhold til omgivelserne og bevaringsinteresserne.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Butikker til lokalområdets
forsyning' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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L19 - Landsbyer og Husrækker,
Lyndby Nordvest

Anvendelse
Generel anvendelse er blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
landsbyområde, erhvervsområde, butikker til lokalområdets forsyning,
jordbrugsområde

Boligformål samt erhvervstyper, der kan indpasses i området uden
genevirkninger i forhold til omgivelserne.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Butikker til lokalområdets
forsyning' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
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Lokalplan 6.03 for den nordvestlige del af Lyndby Nord.
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L2 - Landsbyer og Husrækker, Gl.
Lejre

Anvendelse
Generel anvendelse er blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
landsbyområde, erhvervsområde, butikker til lokalområdets forsyning,
jordbrugsområde

Landsbyområde. Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige
forsyning samt erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger
i forhold til omgivelserne og bevaringsinteresserne.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Butikker til lokalområdets
forsyning' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Gammel Lejre er en rækkeby med uudflyttede gårde og småhuse fordelt på
begge sider af Orehøjvej. Efter udskiftningen i 1804 blev tre gårde tilbage,
mens resten blev flyttet ud til de stjerneblokudskiftede marker. Vest for
landsbyen findes store skibssætninger fra vikingetiden, og øst for landsbyen
ligger sagnlandet Lejre.
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 24 for Gl. Lejre. Gl. Lejre er udpeget som kulturmiljø, og Lokalplan 24
er en bevarende lokalplan for landsbyen, ligesom en stor del af landskabet er
kulturarvsareal og sikret gennem natur- og fortidsmindefredninger. Gl.
Kongsgaard er fredet, men der er ikke foretaget en værdisætning af landsbyens
øvrige bebyggelse.

Særlige bestemmelser
Gl. Lejre rummer en høj kulturhistorisk værdi, som knytter sig til sporene efter
beboelser og begravelsespladser fra vikingetiden og til landsbyens velbevarede
struktur og bebyggelse, hvor de uudflyttede gårde med bevarede tofter,
bindingsværkshusene og den gamle møllebygning udgør bærende elementer.
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L20 - Landsbyer og Husrækker,
Mannerup

Anvendelse
Generel anvendelse er blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
landsbyområde, erhvervsområde, butikker til lokalområdets forsyning,
jordbrugsområde

Landsbyområde. Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige
forsyning samt erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger
i forhold til omgivelserne og bevaringsinteresserne.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Butikker til lokalområdets
forsyning' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
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Gadekær og gadejord udlægges til fælles friarealer, dog således, at mindre
arealer kan inddrages til kollektive formål for områdets beboere.

Særlige bestemmelser
Området skal planlægges under ét, og den nærmere områdeafgrænsning
fastlægges ved lokalplanlægning.
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L21 - Landsbyer og Husrækker, Ny
Tolstrup

Anvendelse
Generel anvendelse er blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
landsbyområde, erhvervsområde, butikker til lokalområdets forsyning,
jordbrugsområde

Landsbyområde. Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige
forsyning samt erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger
i forhold til omgivelserne og bevaringsinteresserne.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7,5 m

Angående max. højde: På en del af Midtsjællands Efterskole kan der tillades en
højde på 9 m.

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Butikker til lokalområdets
forsyning' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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Opholds- og friarealer
Gadekær og gadejord udlægges til fælles friarealer, dog således, at mindre
arealer kan inddrages til kollektive formål for områdets beboere.

Lokalplanlægning
Lokalplan 75 for Natur- og fritidshuset.Lokalplan 95 for Midtsjællands
Efterskole.

Særlige bestemmelser
Der bør udarbejdes en samlet lokalplan for landsbyen med bevarende sigte,
som kan sikre bygnings- og miljøværdier, herunder værdifulde grønne træk.
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L22 - Landsbyer og Husrækker, Nørre
Hyllinge

Anvendelse
Generel anvendelse er blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
landsbyområde, erhvervsområde, butikker til lokalområdets forsyning,
jordbrugsområde

Landsbyområde. Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige
forsyning samt erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger
i forhold til omgivelserne og bevaringsinteresserne.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Butikker til lokalområdets
forsyning' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Kirke Hyllinge er oprindeligt opstået som forteby med kirke mod vest og
landsbyen mod nordøst. Byen har udviklet sig fra det tætte landsbypræg  
til en større by med spor fra andels- og stationstiden. Jernbanestrækningen
blev anlagt i 1928 og allerede nedlagt i 1936. Stationsbygningen bruges  
i dag af en idrætsforening.

831



Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
Gadekær og gadejord udlægges til fælles friarealer, dog således, at mindre
arealer kan inddrages til kollektive formål for områdets beboere.

Lokalplanlægning
Der bør udarbejdes en samlet lokalplan for landsbyen med bevarende sigte,
som kan sikre bygnings- og miljøværdier, herunder værdifulde grønne træk.

Særlige bestemmelser
Byen opleves fragmenteret, og parcelhusbebyggelserne fremstår dominerende.
Forten er bebygget med en stor dagligvarebutik, mens gadekæret er bevaret.
Byens bærende elementer knytter sig til enkeltelementer som de ældre gårde,
landhuse, mejeri, præstegård, kirke og den gamle del af Kirke Hyllinge Skole.
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L23 - Landsbyer og Husrækker,
Ordrup

Anvendelse
Generel anvendelse er blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
landsbyområde, erhvervsområde, butikker til lokalområdets forsyning,
jordbrugsområde

Landsbyområde. Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige
forsyning samt erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger
i forhold til omgivelserne og bevaringsinteresserne.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

833



Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Butikker til lokalområdets
forsyning' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Ordrup startede som en hovedgård, for først senere at blive udvidet til landsby.
I landsbyen ligger enkelte velbevarede gårde, Ordrupgård og såvel ældre
stråtækte huse som boliger af nyere dato.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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Opholds- og friarealer
Gadekær og gadejord udlægges til fælles friarealer, dog således, at mindre
arealer kan inddrages til kollektive formål for områdets beboere.

Lokalplanlægning
Der bør udarbejdes en samlet lokalplan for landsbyen med bevarende sigte,
som kan sikre bygnings- og miljøværdier, herunder værdifulde grønne træk. Det
anbefales at gennemføre en SAVE-registrering af de få velbevarede gårde, da
disse besidder høje arkitektoniske værdier.

Særlige bestemmelser
Ordrup opleves fragmenteret, men Ordrupgade skaber en intim og
atmosfærefyldt forbindelse gennem byen. De bærende fortællinger findes i
landsbykernen og særligt omkring de få velbevarede gårde i landsbyen. Den
resterende del er omdannet og svært aflæselig.
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L24 - Landsbyer og Husrækker,
Osager

Anvendelse
Generel anvendelse er blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
landsbyområde, erhvervsområde, butikker til lokalområdets forsyning,
jordbrugsområde

Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige forsyning samt
erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til
omgivelserne eller bevaringsinteresserne.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Butikker til lokalområdets
forsyning' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Området skal planlægges med henblik på nedbringelse af støjgener fra
Hvalsøvej.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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Opholds- og friarealer
Gadekær og gadejord udlægges til fælles friarealer, dog således, at mindre
arealer kan inddrages til kollektive formål for områdets beboere.

Særlige bestemmelser
Området skal planlægges under ét, og den nærmere områdeafgrænsning
fastlægges ved lokalplanlægning.
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L25 - Landsbyer og Husrækker,
Rorup

Anvendelse
Generel anvendelse er blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
landsbyområde, erhvervsområde, butikker til lokalområdets forsyning,
jordbrugsområde

Landsbyområde. Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige
forsyning samt erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger
i forhold til omgivelserne og bevaringsinteresserne.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Butikker til lokalområdets
forsyning' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
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Gadekær og gadejord udlægges til fælles friarealer, dog således, at mindre
arealer kan inddrages til kollektive formål for områdets beboere.

Lokalplanlægning
Der bør udarbejdes en samlet lokalplan for landsbyen med bevarende sigte,
som kan sikre bygnings- og miljøværdier, herunder værdifulde grønne træk.
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L26 - Landsbyer og Husrækker, Rye

Anvendelse
Generel anvendelse er blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
landsbyområde, erhvervsområde, butikker til lokalområdets forsyning,
jordbrugsområde

Landsbyområde. Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige
forsyning samt erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger
i forhold til omgivelserne og bevaringsinteresserne.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Butikker til lokalområdets
forsyning' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
Gadekær og gadejord udlægges til fælles friarealer, dog således, at mindre
arealer kan inddrages til kollektive formål for områdets beboere.
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Lokalplanlægning
Lokalplan 13.01 for Rye By.
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L27 - Landsbyer og Husrækker, Skov
Hastrup

Anvendelse
Generel anvendelse er blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
landsbyområde, erhvervsområde, butikker til lokalområdets forsyning,
jordbrugsområde

Landsbyområde. Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige
forsyning samt erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger
i forhold til omgivelserne og bevaringsinteresserne.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Butikker til lokalområdets
forsyning' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Skov Hastrup har oprindeligt været en forteby, men forten er i dag udbygget, og
landsbyen fremstår som en slynget vejby med flere sideveje. Det  
store gadekær er et centralt element i landsbybilledet, og over for ligger den
gamle skole. I den vestlige del af landsbyen findes tre større gårde,  
bl.a. Glædebjerggård. Herfra starter den gamle fægang til overdrevet.
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
Gadekær og gadejord udlægges til fælles friarealer, dog således, at mindre
arealer kan inddrages til kollektive formål for områdets beboere.

Lokalplanlægning
Lokalplan 65 for Skov Hastrup Landsby er en bevarende lokalplan , mens Skov
Hastrup overdrev og fægangen indgår i en kulturmiljøudpegning. Det anbefales
at foretage en SAVE-vurdering af landsbyens bygninger, som umiddelbart
vurderes at besidde høj arkitektonisk værdi, og på denne baggrund udarbejde
en ny bevarende lokalplan for landsbyen.

Særlige bestemmelser
Skov Hastrup har bevaret sit landsbypræg og en høj grad af integritet.
Arkitekturen er velbevaret, og særligt den gamle skole styrker landsbyens
fortælling, ligesom gadekæret og den gamle fægang til overdrevet, i dag
Kvandrupvej, er med til at binde landsbyen sammen til et helstøbt  
kulturmiljø.
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L28 - Landsbyer og Husrækker, Store
Karleby

Anvendelse
Generel anvendelse er blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
landsbyområde, erhvervsområde, butikker til lokalområdets forsyning,
jordbrugsområde

Landsbyområde. Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige
forsyning samt erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger
i forhold til omgivelserne og bevaringsinteresserne.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Butikker til lokalområdets
forsyning' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
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Gadekær og gadejord udlægges til fælles friarealer, dog således, at mindre
arealer kan inddrages til kollektive formål for områdets beboere.

Lokalplanlægning
Lokalplan 4.05 for Store Karleby By.
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L29 - Landsbyer og Husrækker,
Særløse

Anvendelse
Generel anvendelse er blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
landsbyområde, erhvervsområde, butikker til lokalområdets forsyning,
jordbrugsområde

Landsbyområde. Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige
forsyning samt erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger
i forhold til omgivelserne og bevaringsinteresserne.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Butikker til lokalområdets
forsyning' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Særløse nævnes første gang i 1271 og er opstået omkring den oprindelige,
slyngede landsbygade, Kirkebjergvænget, og den højtliggende kirke.  
Særløse er således en slynget vejby, som senere har fået en ny hovedgade i
form af Særløsevej. Landsbyen har flere uudflyttede gårde beliggende  
langs den gamle landsbygade, enkelte på bevarede tofter som Særløsevej 7
over for kirken.
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
Gadekær og gadejord udlægges til fælles friarealer, dog således, at mindre
arealer kan inddrages til kollektive formål for områdets beboere.

Lokalplanlægning
Lokalplan 15 for Særløse Landsby.

Særlige bestemmelser
Særløses oprindelige landsbymiljø omkring kirken er med sine bevarede gårde
og småhuse let aflæseligt, mens landsbyens sydlige del fremstår omdannet og  
med nyere bebyggelse langs Mosesvinget. Landsbyen rummer fine
arkitektoniske værdier, som især kommer til udtryk i den firlængede gård
Særløsevej 7.
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L3 - Landsbyer og Husrækker, Gl. Øm
Landsby

Anvendelse
Generel anvendelse er blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
landsbyområde, erhvervsområde, butikker til lokalområdets forsyning

Landsbyområde. Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige
forsyning samt erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger
i forhold til omgivelserne og bevaringsinteresserne.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Butikker til lokalområdets
forsyning' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
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Gadejord udlægges til fælles friarealer, dog således, at mindre arealer kan
inddrages til kollektive formål for områdets beboere.

Lokalplanlægning
Lokalplan nr. 35 for boligområdet Klostergårdsvej 52 og Lokalplan nr. 54 for et
område i Øm Landsby. Lokalplan LK 60 for Klostergårdsvej 17.

Særlige bestemmelser
På baggrund af en helhedsvurdering af landsbyen skal der udarbejdes en
samlet lokalplan med bevarende sigte, som sikrer bygnings- og miljøværdier,
herunder værdifulde grønne træk. Der bør som udgangspunkt ikke
lokalplanlægges for en enkeltstående ejendom.
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L30 - Landsbyer og Husrækker,
Tolstrup

Anvendelse
Generel anvendelse er blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
landsbyområde, erhvervsområde, butikker til lokalområdets forsyning,
jordbrugsområde

Landsbyområde. Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige
forsyning samt erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger
i forhold til omgivelserne og bevaringsinteresserne.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

857



Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Butikker til lokalområdets
forsyning' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Særlige bestemmelser
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Området skal planlægges under ét, og den nærmere områdeafgrænsning
fastlægges ved lokalplanlægning.
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L31 - Landsbyer og Husrækker,
Torkilstrup

Anvendelse
Generel anvendelse er blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
landsbyområde, erhvervsområde, butikker til lokalområdets forsyning,
jordbrugsområde

Landsbyområde. Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige
forsyning samt erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger
i forhold til omgivelserne og bevaringsinteresserne.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Butikker til lokalområdets
forsyning' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Landsbykernen har visse spor fra tiden før og efter udskiftningen, der skete af
to omgange i 1781 og 1792. Sporene fra tiden før udskiftningen ses i form af
gårdenes oprindelige placering og forten med gadekær. Forten er i dag
bebygget. Området indeholder tidligere købmandsgård, brødfabrik og flere
stråtækte huse.
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
Gadekær og gadejord udlægges til fælles friarealer, dog således, at mindre
arealer kan inddrages til kollektive formål for områdets beboere.

Lokalplanlægning
Lokalplan 25 for Torkilstrup Landsby.

Særlige bestemmelser
Landsbyen er fragmenteret, og beliggenheden nær motorvejen forringer den
samlede oplevelse af miljøet markant. Langs Thorsvej og Odinsvej findes flere
elementer fra den oprindelige struktur, særligt omkring gadekæret. Flere boliger
er dog omdannet eller nybygget.
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L32 - Landsbyer og Husrækker,
Uglestrup

Anvendelse
Generel anvendelse er blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
landsbyområde, erhvervsområde, butikker til lokalområdets forsyning,
jordbrugsområde

Landsbyområde. Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige
forsyning samt erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger
i forhold til omgivelserne og bevaringsinteresserne.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Butikker til lokalområdets
forsyning' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Uglestrup er en forteby, der i dag har fået en større omfartsvej nord om byen.
Uglestrup består af flere ældre bindingsværksgårde og mindre landhuse, der
ligger tæt ud til vejen. Byen rummer større gårde, mindre landhuse, gadekær
og ridehal.

Udstykning
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Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
Gadekær og gadejord udlægges til fælles friarealer, dog således, at mindre
arealer kan inddrages til kollektive formål for områdets beboere.

Lokalplanlægning
Der bør udarbejdes en samlet lokalplan for landsbyen med bevarende sigte,
som kan sikre bygnings- og miljøværdier, herunder værdifulde grønne træk.

Særlige bestemmelser
Uglestrup fremstår autentisk, og særligt gadekæret med omkringliggende
stråtækte bindingsværkshuse og et tæt, snoet vejforløb er idyllisk. Gårdene
samt landhusene er løbende om- og tilbygget og i svingende arkitektonisk
kvalitet. Byen virker uforstyrret af omfartsvejen, hvilket styrker oplevelsen af
byen.
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L33 - Landsbyer og Husrækker,
Vester Såby Landzonelandsby

Anvendelse
Generel anvendelse er blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
landsbyområde, erhvervsområde, butikker til lokalområdets forsyning,
jordbrugsområde

Landsbyområde. Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige
forsyning samt erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger
i forhold til omgivelserne og bevaringsinteresserne.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Butikker til lokalområdets
forsyning' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
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Lokalplan LK 24 for Vester Såby Landsby
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L34 - Landsbyer og Husrækker,
Vintre Møller

Anvendelse
Generel anvendelse er blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
landsbyområde, erhvervsområde, butikker til lokalområdets forsyning,
jordbrugsområde

Landsbyområde. Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige
forsyning samt erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger
i forhold til omgivelserne og bevaringsinteresserne.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Butikker til lokalområdets
forsyning' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Vintre Møller ligger på en skråning vest for Kirke Sonnerup med udsigt over den
sydligste del af Isefjorden, Tempelkrogen. Navnet henviser til  
de fem vandmøller, som lå langs Sortekilde, der siden 1400-tallet og frem til
1950’erne drev møllerne. I dag kaldes vandløbet Møllebækken.

Udstykning
870



Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Der bør udarbejdes en samlet lokalplan for landsbyen med bevarende sigte,
som kan sikre bygnings- og miljøværdier, herunder værdifulde grønne træk.

Særlige bestemmelser
Miljøet er i dag svært aflæseligt, da møllerne enten er omdannet eller fjernet.
Kulturmiljøets fortælling styrkes af dets beliggenhed på den vestvendte
skråning, hvor Møllebækken har sit løb.
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L35 - Landsbyer og Husrækker, Øm

Anvendelse
Generel anvendelse er blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
landsbyområde, erhvervsområde, butikker til lokalområdets forsyning,
jordbrugsområde

Landsbyområde. Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige
forsyning samt erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger
i forhold til omgivelserne og bevaringsinteresserne.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Butikker til lokalområdets
forsyning' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Området skal planlægges med henblik på nedbringelse af støjgener fra
Hovedvejen.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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Lokalplanlægning
Lokalplan nr. 65 for et boligområde ved Foldager.
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L36 - Landsbyer og Husrækker,
Østerled og Vesterled

Anvendelse
Generel anvendelse er blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
landsbyområde, erhvervsområde, jordbrugsområde

Landsbyområde. Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige
forsyning samt erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger
i forhold til omgivelserne og bevaringsinteresserne.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Området skal planlægges med henblik på nedbringelse af støjgener fra
Hovedvejen.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Særlige bestemmelser
Området skal planlægges under ét, og den nærmere områdeafgrænsning
fastlægges ved lokalplanlægning.
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L4 - Landsbyer og Husrækker, Glim
Landsby

Anvendelse
Generel anvendelse er blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
landsbyområde, erhvervsområde, butikker til lokalområdets forsyning,
jordbrugsområde

Landsbyområde. Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige
forsyning samt erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger
i forhold til omgivelserne og bevaringsinteresserne.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Butikker til lokalområdets
forsyning' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Glim er opstået som en forte-rækkeby under Ledreborg. Senere er den blevet
stjerneudskiftet, og flere gårde blev flyttet til Ledreborg Allé (Helvigmagle)  
grundet en større brand i 1761. Området består af flere gårde med oprindelig
placering, gadekær, flere stråtækte bindingsværkshuse samt kirke.

Udstykning
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Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
Gadejord udlægges til fælles friarealer, dog således, at mindre arealer kan
inddrages til kollektive formål for områdets beboere.

Lokalplanlægning
Der bør udarbejdes en samlet lokalplan for landsbyen med bevarende sigte,
som kan sikre bygnings- og miljøværdier, herunder værdifulde grønne træk.

Særlige bestemmelser
Det uregulerede, tætte vejforløb opleves stadig, dog præges bebyggelsen af
flere ombygninger. Områdets bærende kvaliteter er den intakte udskiftningsfigur
sammen med landsbyens velbevarede struktur. Den landskabelige
sammenhæng mellem Glim og Helvigmagle er områdets vigtigste fortællende
element sammen med det uregulerede vejforløb gennem Glim. Hele forløbet
langs Ledreborg Allé er i dag fredet.
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L5 - Landsbyer og Husrækker,
Gøderup

Anvendelse
Generel anvendelse er blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
landsbyområde, erhvervsområde, butikker til lokalområdets forsyning,
jordbrugsområde

Landsbyområde. Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige
forsyning samt erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger
i forhold til omgivelserne og bevaringsinteresserne.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Butikker til lokalområdets
forsyning' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Gøderup er todelt med en bevaret ældre landsbykerne nord for Gøderupvej og
nyere udstykninger mod syd. I byen findes også et tidligere frysehus og mejeri.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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Opholds- og friarealer
Gadekær og gadejord udlægges til fælles friarealer, dog således, at mindre
arealer kan inddrages til kollektive formål for områdets beboere.

Lokalplanlægning
Der bør udarbejdes en samlet lokalplan for landsbyen med bevarende sigte,
som kan sikre bygnings- og miljøværdier, herunder værdifulde grønne træk.
Området nord for og omkring Gøderupvej bør planlægges med flere bevarende
restriktioner for at sikre det tætte vejforløb og de oprindelige huse.

Særlige bestemmelser
Gøderup opleves omdannet, dog fornemmes en del af den oprindelige struktur,
og flere ældre huse langs Højvangsvej er bevaret. Mejeriet er velbevaret og
grundigt restaureret.
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L6 - Landsbyer og Husrækker,
Herslev

Anvendelse
Generel anvendelse er blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
landsbyområde, erhvervsområde, butikker til lokalområdets forsyning,
jordbrugsområde

Landsbyområde. Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige
forsyning samt erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger
i forhold til omgivelserne og bevaringsinteresserne.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Butikker til lokalområdets
forsyning' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Herslev er en ureguleret vejlandsby opstået omkring Herslev Kirke. Landsbyen
består af en tæt landsbykerne med præstegård, smalle gadeforløb,  
tidligere købmandsbutik samt flere stråtækte bindingsværkshuse. Omkring
landsbykernen ligger flere oprindelige gårde.

Udstykning
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Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
Gadekær og gadejord udlægges til fælles friarealer, dog således, at mindre
arealer kan inddrages til kollektive formål for områdets beboere.

Lokalplanlægning
Det anbefales, at der laves en lokalplan med bevarende bestemmelser, der
sikrer den velbevarede struktur i Herslev, og som understøtter en udvikling i
landsbyen med fokus på det oprindelige landsbymiljø.

Særlige bestemmelser
Selve landsbykernen er yderst intakt i både struktur og i boligernes arkitektur,
som også fremstår velholdt og i god stand. Specielt det tætte gadeforløb langs
Strædet og Herslev Kærvej fremstår velbevaret. Langs Herslev Bygade findes
flere velbevarede gårde og interessante rækkehuse, der sikrer et tæt
gadeforløb.
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L7 - Landsbyer og Husrækker, Højby
Landsby

Anvendelse
Generel anvendelse er blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
landsbyområde, erhvervsområde, butikker til lokalområdets forsyning,
jordbrugsområde

Landsbyområde. Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige
forsyning samt erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger
i forhold til omgivelserne og bevaringsinteresserne.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7,5 m

 

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Butikker til lokalområdets
forsyning' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Højby er en mindre vejby med en forte beliggende i udkanten af byen.
Landsbyen indeholder flere gårde med oprindelig placering, et gadekær  
med stensætning samt flere mindre huse. Der findes også et vandværk i den
sydlige udkant af landsbyen.
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
Gadekær og gadejord udlægges til fælles friarealer, dog således, at mindre
arealer kan inddrages til kollektive formål for områdets beboere.

Lokalplanlægning
Der bør udarbejdes en samlet lokalplan for landsbyen med bevarende sigte,
som kan sikre bygnings- og miljøværdier, herunder værdifulde grønne træk.

Særlige bestemmelser
Forten er udbygget med nyere bebyggelse, og flere af husene er ombygget
eller af nyere dato. Landsbyens mest intakte område findes ved gadekæret, der
opleves som byens samlingssted. I dag fungerer Højby som gennemfartsby,
hvilket har stor effekt på den samlede oplevelse af landsbyen.
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L8 - Landsbyer og Husrækker,
Jenslev

Anvendelse
Generel anvendelse er blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
landsbyområde, erhvervsområde, butikker til lokalområdets forsyning,
jordbrugsområde

Landsbyområde. Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige
forsyning samt erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger
i forhold til omgivelserne og bevaringsinteresserne.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Butikker til lokalområdets
forsyning' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Jenslev er en fortelandsby, der tidligere har været fæstegods under Ryegård
Hovedgård. Landsbyen består af gårde, der fortsat omkranser den  
gamle forte, mens mindre landhuse ligger på og omkring forten. Mod vest
opleves en tydelig stjerneudskiftningsfigur.

Udstykning
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Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer
Gadekær og gadejord udlægges til fælles friarealer, dog således, at mindre
arealer kan inddrages til kollektive formål for områdets beboere.

Lokalplanlægning
Der bør udarbejdes en samlet lokalplan for landsbyen med bevarende sigte,
som kan sikre bygnings- og miljøværdier, herunder værdifulde grønne træk.

Særlige bestemmelser
Forten er i dag delvist bebygget med nyere bebyggelse. Landsbyens struktur
med gadekæret som det centrale punkt er fint velbevaret og udgør i
sammenhæng med den omkringliggende åbne stjerneudskiftning et helstøbt
landsbymiljø med en høj grad af integritet. Byens arkitektoniske niveau er dog
af svingende kvalitet.
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L9 - Landsbyer og Husrækker,
Kattinge

Anvendelse
Generel anvendelse er blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
landsbyområde, erhvervsområde, butikker til lokalområdets forsyning,
jordbrugsområde

Landsbyområde. Boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige
forsyning samt erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger
i forhold til omgivelserne og bevaringsinteresserne.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Butikker til lokalområdets
forsyning' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

For 'Jordbrugsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Kattinge er en forteby med bevaret forte og gadekær. Omkring forten findes
flere småhuse i bindingsværk med stråtag samt enkelte oprindelige  
gårde. Omkring landsbyen ses en stjerneudstykning.
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan LK 20 for Kattinge Landsby har flere bevarende bestemmelser, som
sikrer bygningernes ydre fremtræden. Gården i krydset ved Svinget 7 er et unikt
eksempel på en oprindelig firlænget gård, som dog er i meget dårlig stand. Det
anbefales, at iværksætte en restaurering snarest for at bevare den unikke
kulturhistoriske fortælling.

Særlige bestemmelser
Kattinge opleves som yderst intakt, og specielt strukturen omkring forten er
meget velbevaret med de mange oprindelige småhuse og gårde, som sikrer et
unikt miljø. Langs Kattinge Bygade findes flere oprindelige, velholdte huse og
langs Svinget og Vænget opleves den tætte landsbystruktur.
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H1 - Landsbyer og Husrækker,
Allerslev Huse

Anvendelse
Generel anvendelse er landområde

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
erhvervsområde, jordbrugsområde

Åben-lav boligbebyggelse i form af en husrække. Boligformål, jordbrug eller
nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden
genevirkninger i forhold til omgivelserne eller bevaringsinteresser.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Maksimalt tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Ved udskiftningen af Allerslev landsby i 1798 blev der oprettet en række
husmandslodder, der i dag betegnes som Allerslev Huse. I starten var der  
ikke huse på alle lodderne, da jorden blev drevet fra et hus i landsbyen.
Kulturmiljøet indeholder husmandsstederne samt omkringliggende marker.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Området skal planlægges under ét, og den nærmere områdeafgrænsning
fastlægges ved lokalplanlægning. Da husene i området ligger på række, er det
vigtigt, at der ikke bliver placeret bebyggelse uden på denne række.
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Særlige bestemmelser
Husmandskolonien opleves i nogen grad som omdannet, men de fleste af
husmandsstederne har fortsat husgavle, som vender ud mod Lejrevej, hvilket
tydeliggør kamudstykningen, selv om flere af jordlodderne er lagt sammen.
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H2 - Landsbyer og Husrækker,
Gøderup Huse

Anvendelse
Generel anvendelse er landområde

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
erhvervsområde, jordbrugsområde

Åben-lav boligbebyggelse i form af en husrække. Boligformål, jordbrug eller
nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden
genevirkninger i forhold til omgivelserne eller bevaringsinteresser.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Maksimalt tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Husmandsudstykningen Gøderup Huse er udstykket i 1905.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Området skal planlægges under ét, og den nærmere områdeafgrænsning
fastlægges ved lokalplanlægning. Husene i området ligger på en række syd for
vejen, der må derfor ikke placeres bebyggelse uden på denne række eller nord
for vejen, som bryder symmetrien. Den oprindelige markstruktur omkring
Gøderup Huse bør også sikres.
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Særlige bestemmelser
Husmandskolonien Gøderup Huse er meget omdannet. Selve markstrukturen
er dog tydelig i landskabet.
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H3 - Landsbyer og Husrækker,
Holtensminde

Anvendelse
Generel anvendelse er landområde

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
erhvervsområde, jordbrugsområde

Åben-lav boligbebyggelse i form af en husrække. Boligformål, jordbrug samt
erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til
omgivelserne eller bevaringsinteresser.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Maksimalt tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Holtensminde er en husmandskoloni, der ligger i direkte forbindelse med
Krabbesholm Skov og Krabbesholm via Holtensmindevej. Husmandsstederne
med de tilhørende en tønde land blev udstykket af Krabbesholms ejer, Holten,
der ønskede at forbedre husmændenes vilkår. Husene er vinkelbyggede og
fremstår i bindingsværk med stråtag.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Holtensminde er en unik og velbevaret husmandsudstykning og bør sikres mod
omdannelse og udstykning gennem en lokalplan med bevarende
bestemmelser.

902



Særlige bestemmelser
Husmandsstederne ligger flot i landskabet på deres oprindelige placering med
jordlodder mod vest og udsigt over et åbent marklandskab. Husmandskolonien
er velbevaret og helstøbt, dog er få bebyggelser løbende tilføjet, og
udskiftningsfiguren er i dag svær at aflæse, hvilket svækker integriteten.
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H4 - Landsbyer og Husrækker,
Ledreborg Allé - Helvigmagle

Anvendelse
Generel anvendelse er landområde

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
erhvervsområde, jordbrugsområde

Åben-lav boligbebyggelse i form af en gårdrække. Boligformål, jordbrug samt
erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til
omgivelserne eller bevaringsinteresser.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5
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Maksimal højde er 7,5 m

For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Maksimalt tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Helvigmagle opstod i forbindelse med den første udflytning fra Glim efter
branden i 1761. De tre gårde nærmest Roskilde tilhørte Københavns  
Magistrat, mens resten tilhørte Ledreborg Gods. Området består af otte gårde
med tilhørende markarealer.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Området skal planlægges under ét, og den nærmere områdeafgrænsning
fastlægges ved lokalplanlægning. Da gårdene i området ligger på række, er det
vigtigt, at der ikke bliver placeret bebyggelse uden på denne række.
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Særlige bestemmelser
Områdets struktur med de forholdsvist velbevarede gårde samt den aflæselige
markstruktur opleves tydeligt. Flere af gårdene er omdannet, men en typologisk
sammenhæng ses tydeligt i bebyggelsen. Placeringen langs Ledreborg Allé
sikrer en sammenhæng i oplevelse af kulturmiljøet.
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H5 - Landsbyer og Husrækker,
Skovholm

Anvendelse
Generel anvendelse er landområde

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
erhvervsområde, jordbrugsområde

Åben-lav boligbebyggelse i form af en husrække.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Maksimalt tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Området skal planlægges med henblik på nedbringelse af støjgener fra
Hvalsøvej.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Særlige bestemmelser
Området skal planlægges under ét, og den nærmere områdeafgrænsning
fastlægges ved lokalplanlægning.
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H6 - Landsbyer og Husrækker,
Kornerup, Niels Frederiksensvej

Anvendelse
Generel anvendelse er landområde

Specifik anvendelse er angivet til boligområde, åben-lav boligbebyggelse,
erhvervsområde, jordbrugsområde

Husrække. Husmandsudstykning.

Zonestatus
Planlagt zone er landzone

Bebyggelsesomfang
Maksimale antal etager er 1,5

Maksimal højde er 7,5 m
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For 'Åben-lav boligbebyggelse'
gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af den enkelte ejendom 

For 'Erhvervsområde' gælder
Maksimal bebyggelsesprocent er 45% af den enkelte ejendom 

Miljø
Mindst tilladte miljøklasse er 1

Maksimalt tilladte miljøklasse er 1

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i
ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet
minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Særlige bestemmelser
Området skal planlægges under ét.
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Sommerhusområder
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S1 - Sommerhusområder, Den
sydlige del af Kyndeløse Sydmark

Anvendelse
Generel anvendelse er sommerhusområde

Specifik anvendelse er angivet til sommerhus- og fritidsboligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er sommerhusområde

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 15% af den enkelte ejendom

Maksimale antal etager er 1

Maksimal højde er 5 m
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 9.02 for Vestervang.
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S10 - Sommerhusområder,
Kyndeløse Sydmark

Anvendelse
Generel anvendelse er sommerhusområde

Specifik anvendelse er angivet til sommerhus- og fritidsboligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er sommerhusområde

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 15% af den enkelte ejendom

Maksimale antal etager er 1

Maksimal højde er 5 m
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Byplanvedtægt nr. 1 for Kyndeløse Sydmark. Lokalplan 2.03 for matr.nr. 4-b,
Kyndeløse. Kursuscenter.
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S11 - Sommerhusområder, Olaf
Kristiansensvej og en del af
Hedegårdsvej

Anvendelse
Generel anvendelse er sommerhusområde

Specifik anvendelse er angivet til sommerhus- og fritidsboligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er sommerhusområde

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 15% af den enkelte ejendom

Maksimale antal etager er 1

Maksimal højde er 5 m
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Der er ingen lokalplan for området Olaf Kristiansensvej. Lokalplan 9.01 for et
område ved Hedegårdsvej.
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S12 - Sommerhusområder,
Strandlund

Anvendelse
Generel anvendelse er sommerhusområde

Specifik anvendelse er angivet til sommerhus- og fritidsboligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er sommerhusområde

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 15% af den enkelte ejendom

Maksimale antal etager er 1

Maksimal højde er 5 m

918



Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan LK 13 for sommerhusområdet Strandlund.
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S13 - Sommerhusområder,
Tranehalsen

Anvendelse
Generel anvendelse er sommerhusområde

Specifik anvendelse er angivet til sommerhus- og fritidsboligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er sommerhusområde

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 15% af den enkelte ejendom

Maksimale antal etager er 1

Maksimal højde er 5 m
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Byplanvedtægt 12 for et område vest for Gevninge.
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S14 - Sommerhusområder, Vibekæret

Anvendelse
Generel anvendelse er sommerhusområde

Specifik anvendelse er angivet til sommerhus- og fritidsboligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er sommerhusområde

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 15% af den enkelte ejendom

Maksimale antal etager er 1

Maksimal højde er 5 m

Udstykning
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Rammen regulerer ikke udstykning
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S2 - Sommerhusområder, Ejby Strand

Anvendelse
Generel anvendelse er sommerhusområde

Specifik anvendelse er angivet til sommerhus- og fritidsboligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er sommerhusområde

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 18% af den enkelte ejendom

Maksimale antal etager er 1

Maksimal højde er 5 m

Udstykning
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Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 9.12 for Ejby Strand.
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S4 - Sommerhusområder,
Ellekærgård: Fjordvang, Birkevang,
Bøgevang, del af Strandvang,
Lindevang, Ellekær og del af
Egevang

Anvendelse
Generel anvendelse er sommerhusområde

Specifik anvendelse er angivet til fællesanlæg, butikker, sommerhus- og
fritidsboligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er sommerhusområde

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 15% af den enkelte ejendom
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Maksimale antal etager er 1

Maksimal højde er 5 m

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Byplanvedtægt 13 for et område vest for Gevninge.
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S5 - Sommerhusområder, Englerup
Indelukke

Anvendelse
Generel anvendelse er sommerhusområde

Specifik anvendelse er angivet til sommerhus- og fritidsboligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er sommerhusområde

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 15% af den enkelte ejendom

Maksimale antal etager er 1

Maksimal højde er 5 m
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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S6 - Sommerhusområder, Fjordvej

Anvendelse
Generel anvendelse er sommerhusområde

Specifik anvendelse er angivet til sommerhus- og fritidsboligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er sommerhusområde

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 15% af den enkelte ejendom

Maksimale antal etager er 1

Maksimal højde er 5 m

Udstykning
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Rammen regulerer ikke udstykning
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S7 - Sommerhusområder, Gershøj
Strand

Anvendelse
Generel anvendelse er sommerhusområde

Specifik anvendelse er angivet til sommerhus- og fritidsboligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er sommerhusområde

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 15% af den enkelte ejendom

Maksimale antal etager er 1

Maksimal højde er 5 m
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

933



S8 - Sommerhusområder, Hejrevej,
Svanevej, Ternevej, Duevej,
Fuglebakken og Strandagervej

Anvendelse
Generel anvendelse er sommerhusområde

Specifik anvendelse er angivet til sommerhus- og fritidsboligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er sommerhusområde

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 15% af den enkelte ejendom

Maksimale antal etager er 1

Maksimal højde er 5 m
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning
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S9 - Sommerhusområder, Kyndeløse
Nordmark: Stendyssen,
Smedegårdsvej, Odinsvej, Thorsvej,
Frejasvej og en del af Nordmarksvej

Anvendelse
Generel anvendelse er sommerhusområde

Specifik anvendelse er angivet til sommerhus- og fritidsboligbebyggelse

Zonestatus
Planlagt zone er sommerhusområde

Bebyggelsesomfang
Maksimal bebyggelsesprocent er 15% af den enkelte ejendom

Maksimale antal etager er 1

Maksimal højde er 5 m
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Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

Lokalplanlægning
Lokalplan 2.02 for Kyndeløse Nordmark.
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