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1. KB - Spørgetid

    Åben sag   

Resumé
Kommunalbestyrelsens åbne møder indledes med spørgetid, hvor borgere kan stille 
spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.

På grund af COVID-19 er det på dette møde ikke muligt at stille mundtlige spørgsmål. 
Det er dog muligt at fremsende skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen frem til 
mødets start kl. 18.00.

Skriftlige spørgsmål skal sendes til sifi@lejre.dk.

Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder.
Der er ikke spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af 
budgettet.

Sagsfremstilling
Spørgsmålet kan stilles skriftligt.

Enhver borger i Lejre Kommune – bortset fra Kommunalbestyrelsens medlemmer – kan 
stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren svarer på vegne af Kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren kan give ordet til ét af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

Borgmesteren kan som mødeleder fastsætte begrænsninger i den spørgendes og den 
svarendes taletid.

Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en 
generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelserne skal respektere tavshedspligt.

Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar 
senest 10 hverdage efter Kommunalbestyrelsens møde.

Selvom spørgetiden ikke er en del af Kommunalbestyrelsens møde, noteres spørgsmål og 
svar i Kommunalbestyrelsens protokol.

Skriftlige besvarelser tilstilles Kommunalbestyrelsens medlemmer.
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19. TM - Vedtagelse af Lokalplan LK 50 for boliger på Degnejorden i 
Lejre

01.02.05.P16  18/5811  Åben sag   

Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. november 2019 at sende forslaget 
til Lokalplan LK 50 for boliger på Degnejorden i 4 ugers fornyet høring. 
I løbet af den fornyede høring har administrationen modtaget 14 høringssvar. 
Høringssvarene handler primært om antallet af etager og boliger, nærheden til Lavringe 
Å og Engklyngernes placering. Bekymringer for disse forhold var også fremtrædende, da 
lokalplanens indhold blev præsenteret på et borgermøde den 16. december 2019. 
Administrationen vurderer dog, at lokalplanen er i tråd med de oprindelige visioner for 
projektet, herunder bebyggelsens højde, drøjde og placering. 
Administrationen indstiller derfor, at lokalplanen kan vedtages med mindre tilføjelser og 
rettelser.

Indstilling
Direktionen indstiller:

1. at vedtage Lokalplan LK 50 for boliger på Degnejorden med følgende 
tilføjelser/rettelser:

a) Redegørelse for eksisterende reduktion af åbeskyttelseslinjen.
b) Mulighed for at opføre boligbebyggelsen i forskudte plan.
c) Regnvandet skal så vidt muligt håndteres og nedsives lokalt.
d) Det enkelte fælleshus skal udgøre minimum 30 m2 og minimum have 

adgang fra Livsnerven (delområde D).
e) Der skal etableres brandvej med kørefast belægning til Engklyngerne.
f) Lokalplan nr. 28 aflyses delvist.
g) § 12.2 for ibrugtagen af boliger i Gård- og Gadeklynger udgår.
h) Mulighed for at opføre en pumpestation til spildevand.
i) Den nordsyd-gående sti skal etableres inden Engklyngerne kan tages i 

brug.
j) Der er oprettet en grundejerforening med godkendte vedtægter inden 

arealet overdrages.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 02-03-2020
Notat fra administrationen om regulering af bebyggelsesprocent er eftersendt 
dagsordenen og vedlægges referatet.
Et flertal af udvalget Ivan Mott (Ø), Bjørn Lykke Sørensen (C) og Martin Stokholm (A) 
anbefaler indstillingen.
Christian Fjeldsted Andersen (V) kan ikke anbefale indstillingen. Venstre ønsker at 
imødekomme mange af de indsigelser og høringssvar, der er kommet i idé- og 
høringsprocesserne, og kan derfor ikke stemme for vedtagelse af Lokalplan LK 50. 
Venstre ønsker blandt andet følgende ændringer:

 Der etableres maksimalt 82 boliger med en samlet maksimal bebyggelsesprocent 
på 19 % i området som helhed. 
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 Gårdklynge A1 omdannes til Engklynge. 
 Eksisterende omlagt sti fra Møllerjorden over Degnejordens areal nedlægges. I 

stedet opgraderes eksisterende stier mellem Degnejorden og Møllerjorden samt 
mellem Lavringe Å og Degnejorden.

 Da der i Kommunalbestyrelsen er bred interesse for, at Engklyngerne skal 
realiseres som seniorvenlige boliger, skal der være mulighed for bolignær 
parkering på samme måde som i Gårdklyngerne. Der skal således etableres 
vejforbindelse med kørefast belægning til alle Engklynger.

 Omfanget af parkeringsplads vest for A3 reduceres. 
 Følgende punkter i Degnejordens Bofælleskabs høringssvar indarbejdes: 1, 2, 9, 

18 og 19. 
Afbud: Jens K. Jensen (V) 

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020
Et flertal bestående af Carsten Rasmussen (A), Rikke Z. Grøndal (A), Bjørn Lykke 
Sørensen (C) og Mikael Ralf Larsen (F) anbefaler indstillingen.

Ole Blickfeldt (O), Tina Mandrup (V) og Line Jacobsen (V) kan ikke anbefale indstillingen.

Venstre ønsker at imødekomme mange af de indsigelser og høringssvar, der er kommet i 
idé- og høringsprocesserne, og kan derfor ikke stemme for vedtagelse af Lokalplan LK 
50. Venstre ønsker blandt andet følgende ændringer:

 Der etableres maksimalt 82 boliger med en samlet maksimal bebyggelsesprocent 
på 19 % i området som helhed. 

 Gårdklynge A1 omdannes til Engklynge. 
 Eksisterende omlagt sti fra Møllerjorden over Degnejordens areal nedlægges. I 

stedet opgraderes eksisterende stier mellem Degnejorden og Møllerjorden samt 
mellem Lavringe Å og Degnejorden.

 Da der i Kommunalbestyrelsen er bred interesse for, at Engklyngerne skal 
realiseres som seniorvenlige boliger, skal der være mulighed for bolignær 
parkering på samme måde som i Gårdklyngerne. Der skal således etableres 
vejforbindelse med kørefast belægning til alle Engklynger.

 Omfanget af parkeringsplads vest for A3 reduceres. 
 Følgende punkter i Degnejordens Bofællesskabs høringssvar indarbejdes: 1, 2, 9, 

18 og 19. 

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. marts 2019 at sende Lokalplan LK 50 for 
boliger på Degnejorden i offentlig høring. Der indkom 36 høringssvar som primært  
handlede om intern og ekstern trafik, parkering og bebyggelsens omfang, placering og 
fremtræden. 

Den 29. april 2019 holdt Udvalget for Teknik & Miljø borgermøde om lokalplanen, hvor 
trafikken blev diskuteret meget. På denne baggrund igangsatte administrationen en 
trafikal undersøgelse. Dertil hyrede Lejre Kommune rådgivningsfirmaet Urban Creators, 
hvis overordnede vurdering lød på, at nabovejene kan håndtere trafikken fra 
Degnejorden, og at lokalplanens niveau i forhold til fx parkeringsnormer og parkering i 
gårdrummene er fornuftig. 
Samtidig udarbejdede administrationen en revideret udgave af lokalplanen, som 
overordnet placerer parkeringspladserne væk fra Livsnerven, og som sikrer, at 
Livsnerven ikke krydser den tværgående sti.
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Den 26. november 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen at sende den reviderede 
lokalplan i 4 ugers fornyet høring.

Bilag:
1 Åben Samlede høringssvar - fornyet høring 7571/20
2 Åben Principsnit Engklynge til Lavringe Å 8991/20
3 Åben Hvidbog Fornyet høring 8987/20
4 Åben Forslag til LK 50 for boliger på Degnejorden 13727/20
5 Åben Noter fra borgermøde om Degnejorden - fornyet høring 16764/20
6 Åben Notat om regulering af bebyggelsesprocent.docx 18309/20

Udtalelser
I løbet af den fornyede høring har administrationen modtaget 14 høringssvar, som er 
behandlet i den vedlagte hvidbog. Høringssvarene handler primært om nærheden til 
Lavringe Å, antallet af etager og boliger og Engklyngernes placering, og er herunder kort 
ridset op. 
Nærheden til åen
Bland andre Danmarks Naturfredningsforening Lejre mener, at bebyggelsen bør trækkes 
tilbage til den oprindelige åbeskyttelseslinje (150 meter fra midten af åen), da den vil 
påvirke naturkvaliteterne i og langs Lavringe Å. Hvis der tidligere er givet dispensation til 
en reducering af linjen, så bør det fremgå af lokalplanen.

Antal etager og højden på byggeriet
Flere mener, at antallet af boliger i lokalplanen er for højt og bør sættes ned. Tilflyttere i 
95 nye boliger vil give et stort tryk på den lokale infrastruktur og vil påvirke den fred og 
ro, som er en stor kvalitet ved at bo i Lejre i dag. Et maksimum på 45-60 nye boliger på 
Degnejorden er mere passende, da det er mere lig naboområderne Rødkildebanken og 
Møllerjorden.
Boligbebyggelse på op til 6,5 meter er, ifølge flere, for høj og to etager vil ”rage op” i det 
eksisterende overvejende én-etages parcelhusområde.  To etager er ikke attraktivt for 
dårligt gående og lokalplanen bør være mere imødekommende for seniorer, fx sikre 
boliger i ét plan, uden trapper etc. 

Trafikken på nabovejene
Flere års byudvikling og voksende trafikmængde, ikke mindst til og fra byggepladser, har 
spoleret den fred og ro, som ellers har karakteriseret Højby og Lejre by i øvrigt. Højby 
Bylaug ønsker derfor dialog om en række konkrete forhold, herunder muligheden for 
hastighedsbegrænsninger på Rorupvej, oplevelsen af forrang af den gennemkørende 
trafik gennem Højby, gener fra lastbiler til og fra Valdemarsgård-udstykningen, utryg 
færdsel for skolebørn og generelt mere involvering i lokale trafikprojekter.

Engklyngernes placering og vejadgang
Degnejordens Bofællesskab har en række konkrete forslag til hvordan Engklyngernes 
placering, udformning og udseende kan optimeres. Bofællesskabet forslår også, at der er 
mulighed for parkering ved de enkelte Engklynger, og at Engklyngerne har deres eget 
fælleshus. De konkrete forslag er behandlet i hvidbogen.

Regnvandshåndtering
Forsyningsselskabet Fors mener, at der bør indtænkes areal til regnvandshåndtering 
centralt på Degnejorden, og at der i lokalplanen bør indgå areal til en eventuel 
pumpestation til spildevand. Derudover mener forsyningsselskabet, at zink ikke bør 
anvendes som byggemateriale, da det kan påvirke miljøet.
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Fælleshusene
Enkelte påpeger, at der bør være mulighed for at opføre større fælleshuse end de 30-70 
m2/klynge, som lokalplanen giver mulighed for. Én mener, at arealet til større fælleshuse 
kan tages fra boligerne i den enkelte klynge, så boligerne bliver mindre og fælles 
arealerne større.

Eventuel pumpestation til spildevand
Fors har bemærket, at der bør afsættes areal til en eventuel pumpestation til spildevand 
inden for området. Da der ikke foreligger en udstykningsplan kan Fors ikke forholde sig 
videre til placeringen af denne og vurderer også, at det er sandsynligt, at det ikke bliver 
aktuelt med en pumpestation.

Borgermøde den 16. december 2019
Udvalget for Teknik & Miljø holdt borgermøde den 16. december, hvor den reviderede 
plan blev fremlagt. Her var der også mange kommentarer til byggeriets højde, drøjde, 
placering tæt ved åen og derudover mange ønske om seniorboliger. Noter fra 
borgermødet er vedlagt sagen.

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at lokalplanen - med de rettelser, som fremgår 
nedenfor – er klar til endelig vedtagelse.
Administrationen vurderer, at revisionen af helhedsplanen har taget hensyn til flere 
forhold fra den første høring og undersøgelsen af intern og ekstern trafik har kvalificeret 
flere forhold, som der i den fornyede høring ikke har været så meget opmærksomhed på. 
Bebyggelsens højde, drøjde og placering har til gengæld fyldt meget i den fornyede 
høring. Hertil har administrationen tidligere i lokalplanprocessen blandt andet indarbejdet 
skærpede bestemmelser for randbebyggelsen mod eksisterende boliger og redegjort for, 
at tætheden i byggeriet bygger på ønsket om et varieret boligtilbud, nære fællesskaber 
og et miljøvenligt byggeri. Derfor foreslår administrationen at fastholde lokalplanens linje 
i forhold til bebyggelsens højde og antallet af boliger. 
Administrationen forslår dog at imødekomme visse forhold i høringssvarene. Disse er 
opsummeret nedenfor og i øvrigt behandlet i vedlagte hvidbog.

a) Åbeskyttelseslinjen for Lavringe Å
Administrationen foreslår at tilføje en kort redegørelse til lokalplanen om den tidligere 
reducering af åbeskyttelseslinjen. Denne blev godkendt af Skov & Naturstyrelsen i 
februar 1991 og er grundlaget for, at Lejre Kommune, efter vedtagelse af denne 
lokalplan, søger om en mindre tilpasning af afgrænsningen (se evt. lokalplanens side 19). 

b) Forskudte plan
Administrationen foreslår, at tilføje ny bestemmelse til lokalplanens § 6:
”Bebyggelsen kan opføres i forskudte plan.”
Dette sker på baggrund af høringssvar med ønske om dette for Engklyngerne.
Administrationen vurderer dog, at det – af terrænmæssige årsager – også kan være 
hensigtsmæssigt andre steder inden for området. Der har som bekendt også været 
ønsker om seniorvenlige boliger i ét plan og uden trapper. Hertil påpeger 
administrationen, at for eksempel boligerne i randbebyggelsen er begrænset til ét plan, 
men der kan også etableres ét plansboliger i de øvrige områder. 

c) Lokal håndtering af regnvand
Lokalplanen foreskriver, at regnvandet skal håndteres og nedsives inden for 
lokalplanområdet. Grundet usikkerhederne om mulighederne for lokal nedsivning foreslår 
administrationen dog, at der i lokalplanen løsnes lidt op for regnvandshåndteringen, så 
vandet kan håndteres på anden vis. Derfor foreslår administrationen, at § 10.1 tilrettes 
således:
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”Regnvandet skal så vidt muligt håndteres og nedsives lokalt.”
Derudover foreslår administrationen at tilføje ’regnvandshåndtering’ til § 3.4 om 
anvendelse af de grønne områder mellem klyngerne (Delområderne E, F og G). Herved 
skabes bedre mulighed for forsinkelse af regnvand, hvis det viser sig nødvendigt.

d) Fælleshusenes omfang
Et høringssvar går på ønsket om større fælleshuse (og færre og mindre boliger). 
Størrelsen af de enkelte boliger fastsættes ikke i lokalplanen. Men en del af tanken bag 
projektet er, at alle beboere på Degnejorden kan drage nytte af alle fælleshuse, og at 
forsamlingshuset skal være ét samlende sted, hvor alle beboere kan mødes. De enkelte 
fælleshuse kan så have forskellige funktioner, som fx cykelværksted, motionsrum, 
kontorplads eller andet. 
Administrationen er optaget af, at sikre et passende areal til fællesfaciliteter og at sikre 
tilgængelighed for alle. Det er dog ikke fastlagt, at Degnejorden skal være ét stort 
bofællesskab eller flere små. Andre former for beboelse skal derfor også tænkes ind i det. 
Lokalplanen sikrer pt. 30-70 m2 fælleshus til den enkelte klynge og 110-150 m2 til 
forsamlingshus. Det svarer til cirka 4 m2 / bolig. Høringssvaret forslår mindst 10m2/ 
bolig.
Administrationen foreslår at ændre bestemmelserne for fælleshuse således, at det 
nuværende minimum af m2 fastholdes (30 m2), men at der ikke er et maksimum. På den 
måde sikrer lokalplanen, at der opføres fælleshuse, og den giver også mulighed for, at 
det kan opføres i en størrelse, som også passer den enkelte klynge. I § 6.20 foreslår 
administrationen derfor at korrigere:
”Fælleshuse… skal udgøre minimum 30 m2.”
Derudover foreslår administrationen at tilføje lokalplanen en ny bestemmelse, som sikrer 
adgang til alle fælleshuse fra Livsnerven. På den måde sikrer lokalplanen, at 
fælleshusene/aktiviteterne åbnes op imod Livsnerven og lægger op til uformelle møder 
mellem beboerne.

e) Vejadgang til Engklyngerne
Efter forrige høring besluttede Kommunalbestyrelsen, at parkering til Engklyngerne skal 
foregå på et samlet parkeringsareal på den østlige side af den tværgående sti. Dette 
betyder, at kommende beboere i Engklyngerne færdes til fods på tværs af stien til de 
enkelte klynger. Dette vil fritlægge Engklyngerne – som det i øvrigt også var hensigten i 
vinderforslaget til arkitektkonkurrencen - og understøtte hensigten om et varieret 
boligudbud. Hvis man er interesseret i bolignær parkering, så kan man bo i 
Gårdklyngerne, hvor parkering foregår i gårdrummene. Administrationen forslår dog at 
tilføje følgende til lokalplanens § 5:

”Til Engklyngerne i delområde C skal der anlægges brandvej med kørefast belægning i 
form af græsarmeringssten eller lignende belægning, som giver et grønt udtryk og som 
giver mulighed for nedsivning af regnvand.”

f) Delvis aflysning af Lokalplan nr. 28
Udover ovenstående er administrationen blevet opmærksom på, at eksisterende 
Lokalplan nr. 28 for området skal delvist aflyses. Derfor foreslår administrationen at 
tilføje følgende bestemmelse til lokalplanen:
”Lokalplan nr. 28 for et boligområde ved Rynkebjerggård aflyses for arealet svarende til 
nærværende lokalplans afgrænsning (se kortbilag 1).”

g) Midlertidig vej og ibrugtagen af boliger i Gård- og Gadeklyngerne
Administrationen foreslår at lade § 12.2 udgå, da forhold om anlæggelse, brug og 
nedlæggelse af den midlertidige adgangsvej til Engklyngerne vil blive håndteret i 
købsaftalerne. Lokalplanen giver dog stadig mulighed for at opføre en midlertidig 
adgangsvej, som vist på lokalplanens kortbilag 3.

h) Eventuel pumpestation til spildevand
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Administrationen kan afsætte areal inden for lokalplanens område til eventuel 
pumpestation, selvom det fra et æstetisk synspunkt vil det være uheldigt at placere en 
pumpestation (på cirka 10 m2) i landskabet. Administrationen foreslår derfor at koble til 
spildevandsnettet mod vest. Administrationen har været i dialog med Fors, som vurderer, 
at det er usandsynligt, at en pumpestation bliver nødvendig. Men da der ikke foreligger 
en udstykningsplan kan Fors ikke forholde sig mere konkret til behovet. En pumpestation 
bør ifølge Fors placeres lavt i terrænet og med adgangsvej. Administrationen foreslår 
derfor at tilføje følgende til § 6:
”Eventuel pumpestation til spildevand skal placeres i forbindelse med parkeringsarealet 
mellem byggefelt A3 og den tværgående sti. Se i øvrigt § 7.14 om tekniske anlæg.”

i) Sti som forudsætning for ibrugtagen
Administrationen er blevet opmærksom på, at det bør sikres, at den tværgående sti skal 
etableres af kommende bygherre inden Engklyngerne (delområde C) kan tages i brug. 
Administrationen foreslår derfor at ændre § 12.3 fra:
”Boligerne i delområde C må ikke tages i brug før forsamlingshuset i § 6.22 er opført.”
til:
”Boligerne i delområde C må ikke tages i brug førend at forsamlingshuset og nordsyd-
gående sti med belysning er opført.”

j) Grundejerforeningsvedtægter
Administrationen foreslår, at lokalplanen sikrer, at der er oprettet en grundejerforening 
med vedtægter, som er godkendt af Lejre Kommune, inden arealet overdrages til 
grundejerforeningen. På den måde sikrer Lejre Kommune, at projektets hensigter med 
fællesarealer videreføres til grundejerforeningen. Administrationen foreslår derfor at 
tilføje følgende nye bestemmelse til § 11: 

”Grundejerforeningsvedtægter skal senest være oprettet og tinglyst ved 
overdragelse af skøde til grundejerforeningen. Vedtægterne skal ved 
grundejerforeningens stiftelse og ved enhver ændring godkendes af Lejre 
Kommune.”

Beplantning langs tværgående sti
Eksisterende sti gennem området er en del af det overordnede stinet ved blandt andet 
Rødkildebanken, Åbanken og Møllerjorden. Langs stien i de nævnte områder er der 
plantet allé-træer af samme sort. Administrationen vurderer det ikke hensigtsmæssigt, at 
der skal plantes allé-træer langs den tværgående sti på Degnejorden. Et helt 
grundlæggende greb ved projektet er nemlig, at den østlige del af området beplantes 
som en halvåben skov (jf. § 8 i lokalplanen), og at den vestlige del bevares som eng med 
enkeltstående træer. Allé-træer langs stien vil derfor bryde med 
beplantningsprincipperne i lokalplanen. Administrationen vurderer, at der formentlig vil 
blive plantet omkring stien, dog i et løsere udtryk end en allé og med hensyn til de 
øst/vestlige åbninger, der vil være mellem klyngerne på Degnejorden.

Handicappolitik
Lokalplanen kommer til at skabe rammer for et mere varieret udbud af boliger i 
forskellige størrelser.

Økonomi og finansiering
Sagen har ikke ingen konsekvenser for økonomi og finansiering.



Lejre Kommune 

Kommunalbestyrelsen
24-03-2020 Side 68

23. TM - Frigivelse af anlægspulje 2020 til sti- og 
trafiksikkerhedsprojekter 

05.13.00.P20  19/10799  Åben sag   

Resumé
Der er en økonomisk ramme til Trafiksikkerhed samt cykel/gangsti i 2020 på i alt 5,6 
mio. kr. Der er derudover overført 2,0 mio. kr., som er udisponerede midler fra den 
tilsvarende pulje i 2019, til 2020. Der er således i alt 7,6 mio. kr. til realisering af sti- og 
trafiksikkerhedsprojekter mm. i 2020.
Udvalget for Teknik & Milljø havde den 2. december 2019 en temadrøftelse om, hvilke 
projekter mm. der skal realiseres i 2020. Med baggrund i temadrøftelsen skal der i denne 
sag tages beslutning om, hvilke projekter mm. der skal realiseres i 2020.

Indstilling
Direktionen indstiller:

1. at følgende tiltag inden for trafiksikkerhed og cykel/gangsti prioriteres: 
a. Deltagelse i landsdækkende trafiksikkerhedsprojekter, trafiktællinger og 

intern bygherrerådgivning mm. – 0,5 mio. kr. 
b. Understøttelse af initiativer i Stiplan 2017 – 0,2 mio. kr.
c. Afsætnings- og hentefaciliteter mm. ved Sofiehøj Friskole – 2,9 mio. kr.
d. Ændring af vejprofil på Hornsherredvej syd for Munkholmvej – 1,3 mio. kr.
e. Færdiggørelse af tidligere udført trafiksaneringsprojekt i Biltris – 0,4 mio. 

kr.  
f. Ændring af bump og chikaner på Højbyvej og Rorupvej – 0,5 mio. kr. 
g. Ændring af fodgængerovergang ved Meny i Kirke Hyllinge – 0,5 mio. kr.    
h. Etablering af indkørsel forbudt for motorkøretøjer fra Ny Ringstedvej til 

Skovvej i Hvalsø – 0,15 mio. kr.
i. Pulje til realisering af mindre trafiksikkerhedsprojekter – 0,5 mio. kr.
j. Dispositionsforslag for etablering af ny busterminal i Kirke Hyllinge – 0,15 

mio. kr.  
k. Projektforslag for øget trafiksikkerhed på Hornsherredvej i Lyndby – 0,1 

mio. kr
2. at der frigives anlægsbevilling på i alt 5,6 mio. kr.
3. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb på 

5,6 mio. kr. fra puljen til ”Trafiksikkerhed og cykel/gangsti” 
4. at udgifterne til afledt drift kr. 15.000, indarbejdes i budget 2021 og overslagsår. 

Beslutningskompetence
Udvalget for Teknik & Miljø for punkt 1 
Kommunalbestyrelsen for punkt 2, 3 og 4.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-02-2020
Ad 1. Tiltrådt med den tilføjelse, at tiltag j. og k. skal prioriteres forberedt med henblik 
på at indgå i budgetproces 2021. 
Ad 2-4. Indstillingerne anbefales. 

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020
Udvalget for Teknik & Miljøs indstilling anbefales.
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Sagsfremstilling
Der er i budget 2020 afsat en anlægsbevilling på 5,6 mio, kr. til trafiksikkerhed samt 
cykel/gangsti. Der er derudover overført 2,0 mio. kr., som er udisponerede midler fra 
den tilsvarende pulje i 2019, til 2020. Der er således i alt 7,6 mio. kr. til realisering af sti- 
og trafiksikkerhedsprojekter mm. i 2020. 
Udvalget for Teknik & Miljø havde på møde den 2. december 2019 en temadrøftelse om 
hvilke projekter mm. der skal realiseres i 2020. Med baggrund i temadrøftelsen anbefaler 
administrationen, at midlerne anvendes til følgende projekter og tiltag:

Trafiksikkerhedskampagner, trafiktællinger, intern bygherrerådgivning og 
understøttelse af initiativer i Stipan 2017

a) Deltagelse i landsdækkende trafiksikkerhedskampagner, trafiktællinger og intern 
bygherrerådgivning – 0,5 mio. kr. 

Administrationen anbefaler, at der som i tidligere år disponeres midler til deltagelse i 
landsdækkende trafiksikkerhedskampagner i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik.
Administrationen anbefaler, at der i 2020 i lighed med de foregående år, gennemføres 
trafiktællinger og hastighedsmålinger i overensstemmelse med Lejre Kommunes 
tælleplan, således at der opretholdes et opdateret datagrundlag som viser udviklingen på 
samme lokaliteter år efter år. Trafiktællinger og hastighedsmålinger skal bruges til at 
følge trafikudviklingen i kommunen, hvilket vil være til stor gavn i forbindelse med 
kommende planlægning og udvikling af trafikforholdene.
Udover de på forhånd planlagte trafiktællinger og hastighedsmålinger, opstår der ofte 
situationer hvor der er behov for, at få foretaget en eller flere trafiktællinger og/eller 
hastighedsmålinger. Det kan være i forbindelse med en ny lokalplan, ved forespørgsel til 
politiet vedr. en eventuel nedsættelse af hastighed eller ved spørgsmål fra borgere og 
andre interessenter. 
Der er disponeret med kr. 210.000 til intern bygherrerådgivning i 2020.  

b) Understøttelse af initiativer i Stiplan 2017 – 0,2 mio. kr. 
Administrationen anbefaler, at der i 2020 igangsættes et arbejde med at få registreret 
samtlige bomanlæg på stier i kommunen. Samtidig skal principperne for bomanlæg 
revurderes idet der skal fastlægges standardløsninger som sikre, at brede cykler såsom 
rickshaws og christianiacykler mm. nemt kan komme igennem bomanlæg. Derudover 
skal det fysiske arbejde med ændringer af bomanlæg på udvalgte lokaliteter påbegyndes.  

Realisering af trafiksikkerheds- og tryghedsfremmende projekter     
c)  Afsætnings- og hentefaciliteter mm. ved Sofiehøj Friskole – 2,9 mio. kr.

Sofiehøj Friskole, Sæby-Gershøj Svømmebad og andre aktører oplever dagligt farlige og 
utrygge situationer på parkerings- og afsætningspladsen mod Hornsherredvej. Pladsen er 
rodet, i dårlig stand, og de trafikale spilleregler er ikke tydelige. Derfor har politiet også 
bedt Lejre Kommune om at få rettet op på forholdene hurtigst muligt.
Administrationen anbefaler, at både forpladsen og parkeringspladsen bliver ensrettet, at 
der etableres afsætningsplads for bilister mod skolen, at cykelstien føres igennem langs 
Hornsherredvej, at der etableres selvstændig busholdeplads og at der etableres bump 
ved væsentlige krydsninger. Se Bilag 1 – Projektforslag  Sofiehøj Friskole. Den endelige 
løsning kan afvige i mindre omfang.
 

d) Ændring af vejprofil på Hornsherredvej syd for Munkholmvej – 1,3 mio. kr. 
På Hornsherredvej syd for Munkholmvej overgår strækningen fra en tosporet strækning 
til en firsporet i forbindelse med motorvejsramperne. Ved overgangsstrækningen omtrent 
udfor tankstationen er meget biltrafik på såvel Hornsherred som kørsel til go fra 
tankstation mm. og krydsende bløde trafikanter. Der er ikke krydsningsmuligheder for 
bløde trafikanter, der køres med høj fart og der er ingen vejbelysning på stedet. Stedet 
opleves meget utrygt og trafikfarligt og er det mest uheldsbelastede sted i Lejre 
Kommune i de seneste år.  
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Administrationen anbefaler, at midterhellen udvides og at der etableres kantsten i 
siderne. I midterhellen etableres der ventemulighed for krydsende fodgængere og 
cyklister så de kan krydse Hornsherredvej i to omgange og i ét kørespor ad gangen. Der 
etableres fortov så det er tydeligt hvor fodgængere skal færdes. Ligeudsporene bliver 
indsnævret til 3,5 m. Desuden opstrammes profilet ved hjælp af belysning og pullerter i 
siderne. Se bilag 2 – skitseforslag Hornsherredvej syd for Munkholmvej. Den endelige 
løsning kan afvige i mindre omfang. 
 

e) Færdiggørelse af tidligere udført trafiksaneringsprojekt i Biltris – 0,4 mio. kr.  
Der er i 2011 gennemført et trafiksaneringsprojekt i Biltris. Administrationen har siden da 
i perioder været i dialog med Biltris Bylaug, som har påpeget en rækker mangler og 
uhensigtsmæssigheder ved noget af det der er udført. Der mangler bl.a. at blive 
etableret byporte og forbedrede forhold ved busstoppesteder. Den hævede flade der er 
udført i T-krydset Biltris Gade x Egholmvej, har ikke den tilsigtede virkning ligesom en 
del af den ”2 minus 1” der er udført på den nordlige del af Biltris Gade skal ændres på 
grund af dårlige oversigtsforhold hvor der er en bakke. 
Administrationen anbefaler, at de mangler som Biltris Bylaug pågeger etableres og at de 
uhensigtsmæssige forhold ændres. Planlægningen af de arbejder der skal laves vil ske i 
tæt dialog med Biltris Bylaug.

f) Ændring af bump og chikaner på Højbyvej og Rorupvej – 0,5 mio. kr. 
I og omkring Højby er der fem kombinerede bump og chikaner. Ingen af dem overholder 
lovgivningen på området med hensyn til skiltning. Afstanden mellem stelerne varierer og 
efterlader de fleste steder dårlig mulighed for cykler at passere. På Højbyvej ved 
Lavringe Å står en chikane meget tæt på svinget, hvilket kan give pludselige 
opbremsninger. Administrationen modtager jævnligt borgerhenvendelser om en løsning.
Administrationen anbefaler at bumpene udvides til hele vejbredden og at der skiltes med 
fartdæmpet område. Chikanen ved Lavringe Å foreslås fjernet og midterlinje etableres i 
stedet.
 

g) Ændring af fodgængerovergang ved Meny i Kirke Hyllinge – 0,5 mio. kr.    
Fodgængerovergangen er både utryg og usikker at benytte, da gaden slår en bugt på 
stedet, og samtidig er det frie udsyn blokeret af de parkerede biler på Menys 
parkeringsplads. En del borgere henvender sig løbende om problemet.
Administrationen anbefaler, at overgangen rykkes lidt mod syd for at give bedre 
oversigtsforhold. Ny belysning etableres også. Det kan blive nødvendigt med 
ekspropriation af mindre arealer for at sikre oversigtsforholdene. Se bilag 3 – 
Skitseforslag fodgængerovergang Kirke Hyllinge. Den endelige løsning kan afvige i 
mindre omfang. 
 

h) Ensretning af del af Skovvej i Hvalsø – 0,15 mio. kr.
Udvalget for Teknik & Miljø besluttede på møde den 6. januar 2020, at ensrette den 
sydlige del af Skovvej på strækningen mellem Ny Ringstedvej og Elmevej og at den 
tilladte hastighed på denne strækning skal nedsættes til 30 km/t.
Administrationen anbefaler, at der i stedet for en egentlig ensretning etableres indkørsel 
forbudt for motorkøretøjer fra Ny Ringstedvej til Skovvej. Se bilag 4 – Skitseforslag 
Skovvej. Dermed vil Skovvej fungere som ensrettet for den gennemkørende trafik, men 
hvor beboerne på Skovvej på strækningen mellem Ny Ringstedvej og Elmevej kan 
komme til fra deres boliger via Elmevej. 

i) Pulje til realisering af mindre trafiksikkerhedsprojekter – 0,5 mio. kr.
Udvalget for Teknik & Miljø foreslog på møde den 2. december 2019, at der afsættes en 
pulje til realisering af mindre trafiksikkerhedsprojekter og gerne projekter der er højt 
prioriteret på projektlisterne i Trafiksikkerhedsplan 2017 og Stiplan 2017. 
Administrationen anbefaler, at der i 2020 afsættes en pulje på 0,5 mio. til formålet og i 
overensstemmelse med udvalgets tilkendegivelse. I 2020 kan der passende bl.a. 
prioriteres anlæg af en række 2 minus 1 veje og et mindre afmærkningsprojekt på 
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Møllebjergevej i Hvalsø ud for rådhuset. Administrationen vil senere på året orientere 
udvalget om hvilke projekter der er blevet realiseret. 
 
Udarbejdelse af projektforslag til senere politisk behandling 

j) Dispositionsforslag for etablering af ny busterminal i Kirke Hyllinge – 0,15 mio. kr.  
Udvalget for Teknik og Miljø fik på møde den 2. december 2019, forelagt 
dispositionsforslag til hvordan der vil kunne indrettes en ny og større busterminal i Kirke 
Hyllinge. Udvalget tilkendegav, at et sådan projekt ikke skal prioriteres af anlægspuljen 
men indgå i de kommende års budgetforhandlinger som et særskilt anlæg. 
Administrationen anbefaler, at der afsættes midler til at få kvalificeret dispositionsforslag 
og herunder anlægsoverslag yderligere samt at det undersøges om der kan søges 
eksterne fonds- og/eller puljemidler til projektet.

k)  Projektforslag  for øget trafiksikkerhed på Hornsherredvej i Lyndby – 0,1 mio. kr.         
Udvalget for Teknik og Miljø fik på møde den 2. december 2019, forelagt en række 
løsningsforslag for øget trafiksikkerhed på Hornsherredvej i Lyndby. Med baggrund i 
udvalgets tilkendegivelser anbefaler administrationen, at der i løbet af 2020 arbejdes 
videre med et projektforslag som indeholder 1) etablering af signalanlæg i krydset 
Hornsherredvej x Lyndbyggade nord, 2) etablering af udkørsel forbudt fra Lyndbygade 
syd til Hornsherredvej og 3) etablering af midterheller på Hornsherredvej igennem 
Lyndby.

Bilag:
1 Åben Projektforslag Sofiehøj Friskole 2536/20
2 Åben Hornsherredvej syd for Munkholmvej 2535/20
3 Åben Skitseforslag fodgængerovergang Bygaden Kirke Hyllinge 2534/20
4 Åben Skitseforslag Skovvej 6434/20

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at alle de indsatser og projektforslag 
der i denne sag indstilles til realisering, vil være med til at forbedre 
trafiksikkerheden, trygheden og cyklismen i Lejre Kommune. Enkelte 
indsatser, som f.eks. trafiktællinger og hastighedsmålinger vil ikke have 
en umiddelbar effekt, men det vil være nyttig baggrundsmateriale at 
have, når der også i de kommende år skal ske en prioritering af, hvilke 
projekter der skal realiseres.

Handicappolitik
Tilgængelighed og dermed flere af målsætningerne fra Lejre Kommunes handicappolitik 
vil blive inddraget i forbindelse med detailprojektering af de enkelte anlægsprojekter. 
Handicaprådet vil blive inddraget i de projekter, hvor det vil være relevant. 

Økonomi og finansiering
Anlægsbevillingen til trafiksikkerheds- og stiprojekter i 2020 er på i alt 5,6 mio. kr. som 
nu søges frigivet fra puljen til ”Trafiksikkerhed samt cykel-/gangsti”. Der er derudover 
2,0 mio. kr. fra den tilsvarende pulje i 2019, som endnu ikke er disponeret. Der er 
således i alt 7,6 mio. kr. til realisering af nye sti- og trafiksikkerhedsprojekter mm. i 
2020. 
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De steder hvor et anlægsprojekt medfører udgifter til afledt drift, er disse medtaget i 
skemaet. Udgifterne til afledt drift anbefales indarbejdet i budget 2021 og overslagsår.
Det anbefales, at de 7,6 mio. kr. disponeres således:

Projekt/indsats Disponering 
mio. kr.

Årlige udg. 
til afledt 
drift kr.

Trafiksikkerhedskampagner, trafiktællinger, intern 
bygherrerådgivning og understøttelse af initiativer 
i Stiplan 2017. 
a) Deltagelse i landsdækkende trafiksikkerheds- 

kampagner, trafiktællinger og bygherrerådgivning 0,5
b) Understøttelse af initiativer i Stiplan 2017 0,2
Realisering af trafiksikkerheds- og trygheds- 
fremmende projekter.   
c) Afsætnings- og hentefaciliteter mm. ved Sofiehøj 

Friskole 2,9 0
d) Ændring af vejprofil på Hornsherredvej syd for 

Munkholmvej 1,3 15.000
e) Færdiggørelse af tidligere udført 

trafiksaneringsprojekt i Biltris 0,4 0
f) Ændring af bump og chikaner på Højbyvej og 

Rorupvej 0,5 0
g) Ændring af fodgængerovergang ved Meny i Kirke 

Hyllinge 0,5 0
h) Etablering af indkørsel forbudt for motorkøretøjer 

fra Ny Ringstedvej til Skovvej i Hvalsø 0,15 0
i) Pulje til realisering af mindre 

trafiksikkerhedsprojekter 0,5 0
Udarbejdelse af projektforslag til senere politisk 
behandling
j) Dispositionsforslag for etablering af ny busterminal 

i Kirke Hyllinge 0,15
k) Projektforslag  for øget trafiksikkerhed på 

Hornsherredvej i Lyndby 0,1
Uforudsigelige udgifter 0,4

I alt kr. excl. moms kr. 7,6 mio. kr. 15.000 



Bidrag fra Danmarks Naturfredningsforening, Lejre afdeling, til fornyet offentlig høring 
om Lokalplanforslag LK 50 om Degnejorden.

Dato: 2019-12-16

Kontaktperson i Danmarks Naturfredningsforening, Lejre afdeling (herefter DN-Lejre): Ebbe Nordbo.

Anledning: Den igangværende, fornyede offentlige høring om LK 50 om Degnejorden, som godkendt 
af Kommunalbestyrelsen den 26. november 2019 til udsendelse i offentlig høring. 

DN-Lejres bemærkninger, alle vedrørende åbeskyttelseslinjen mod Lavringe Å.

I DN-Lejre’s høringssvar af 2019-05-06 om LK 50 fremførte vi vores holdning, at den generelle 
åbeskyttelseslinje på 150 m ikke skal tilsidesættes eller dispenseres fra i Lejre kommune, hvis ikke 
der er tvingende eller åbenlyst formålstjenlige hensyn der taler derfor. 

Dengang som nu mener DN-Lejre, at vi i denne sag ikke kan se hvilket formål, som skulle kunne 
retfærdiggøre at den generelle åbeskyttelseslinje på 150 m tilsidesættes, og Kommunalbestyrelsen 
har da heller ikke i forslaget fremsat noget argument derfor.

Vedr. juridisk hjemmel

I forbindelse med denne fornyede høring er vi ved telefonisk samtale med en af kommunens mange 
dygtige medarbejdere i Plan/Teknik & Miljø blevet informeret om, at der i forbindelse med 
vedtagelsen i sin tid af lokalplanerne for Rødkildebanken og Møllerjorden formentligt samtidigt blev 
vedtaget eller godkendt en reduceret åbeskyttelseslinje for Degnejorden, som har dannet 
udgangspunkt for det nuværende LK 50 forslag. 

DN-Lejre vil stærkt anbefale, at, hvis en sådan tidligere reduktion er blevet vedtaget eller godkendt, 
dette indskrives som en juridisk præmis for LK 50, således at vi som borgere ikke lades i tvivl om 
planens juridiske lovmedholdelighed.    

Ådalen som unikt landskabstræk i en byzone

Uagtet den eventuelle lovlighed af en reduceret åbeskyttelseslinje finder DN-Lejre fortsat, at 
bebyggelse på Degnejorden helt bør friholde den generelle åbeskyttelseslinje på 150 m fra Lavringe 
å. 

Lavringe Å er et ret unikt særkende for Lejre stationsby:  En stort set ureguleret, og gennem 
sæsonerne meget dynamisk å, som løber gennem byzone ! Lavringe Å er et vigtig natur-element for 
hele Lejre kommune og ikke mindst for stationsbyens beboere, - nuværende såvel som potentielle 
tilflyttere. Skjoldungestien langs åen er en meget populær vandre- og cykelrute. Som ganske rigtigt 
formuleret i LK 50 forslaget (s. 7) er der under de nuværende forhold ”fine landskabskig fra 
ålandskabet op mod Degnejorden”.

Brev nr. 1



Ny bebyggelse iflg. Kommunalbestyrelsens forslag, med en afstand til Lavringe Å på ned til ca. 85 m, 
hvor alle hus-klynger C1-C5 ligger helt eller delvist indenfor den generelle 150 m åbeskyttelseslinje (i 
flugt med den eksisterende bebyggelse på Rødkildebanken og Møllerjorden) vil ændre og skæmme 
udsynet fra ådalen og Skjoldungestien meget væsentligt.    

Hvis derimod Degnejordens bebyggelse holdes bagved en 150 m beskyttelseslinje, bevares mellem 
de tilgrænsende bebyggelser et ca 300 m langt, ekstensivt plejet men halvvildt åndehul og frit udsyn 
fra åen og stien.  

Projektbeskrivelsen anvender mange velklingende ord om projektets naturindhold, - men i realiteten 
beskrives byggeriets placering kun fra de kommende beboeres synsvinkel, ikke fra byens øvrige 
borgeres perspektiv. Thi ganske rigtigt placeres Degnejorden ned til en herlig ådal og med herlig 
udsigt, men med en reduceret åbeskyttelseslinje bliver udsigten fra åen med tilhørende 
Skjoldungesti tilsvarende forringet. Det gælder også selvom man i projektet vil ’mildne’ bebyggelsens 
fremtoning udadtil ved at bygge i klynger med indlagte beplantede kiler, reducere den maximale 
hushøjde til 6,5 m og bebyggelsesgraden til 22 %. 

Kommunalbestyrelsen har med lokalplanen for Degnejorden muligheden for at efterleve 
kommunens generelle visioner og borgernes forventninger om natur- og rekreative hensyn, - også i 
planlægning indenfor byzone. En tidligere beslutning om reduceret åbeskyttelseslinje tvinger ikke 
Kommunalbestyrelsen til at tillade bebyggelse tættere på Lavringe Å end 150 m.  
Kommunalbestyrelsen kan komme mange borgere i møde ved at beslutte ikke at udnytte 
muligheden for at reducere åbeskyttelseslinjen, men i stedet at prioritere bevarelsen af et 
bogstaveligt talt grønt åndehul. 

Konklusion: DN-Lejre’s anbefaling

DN-Lejre anbefaler stærkt, at forslag til Lokalplanen LK 50 ændres, således at 
Naturbeskyttelsesloves generelle beskyttelseslinje på 150 m fra Lavringe Å respekteres, hvorved 
der iflg. lovens § 16, stk. 1 ikke må ”…placeres bebyggelse, campingvogne og lignende, eller 
foretages beplantninger eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 m…”. 

DN-Lejre vil fortsat have forståelse for, hvis bebyggelsen (ifølge LAR-princippet) får behov for at 
etablere et regnvandsmagasin i form af et regnbed, en mindre, ubefæstet dam eller mose tilpasset 
den omkringliggende natur, tættere på åen end 150 m. 
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30. december 2019

Indsigelse ift. fornyet offentlig høring om Lokalplanforslaget LK50 om 

Degnejorden. 

Indsigelsens hovedærinde er at anmode om at den generelle å-beskyttelseslinie på 150 m overholdes. 

Lige nu lægger lokalplanforslaget op til bebyggelse i en afstand af 75-85 m på 11 m*) i højden målt fra 

terræn ved åen. 

*) 

> Den linie kommunen ønsker at tillade bebyggelse til ligger med en terræn-højde på 20,5-21 m

og naturligt terræn rundt om åen er 14-14,5 m.

Kilde: https://sdfekort.dk

> På denne bakke vil LK50 forslaget tillade byggeri (uden afvalmning på tag) med en højde på 6,5 m over

’naturligt terræn eller fastlagt niveauplan’. (LK forslag §6.14, side 28)

Den nuværende plan vil være et voldsomt indgreb ift. frit udsyn og oplevelsen af natur set fra ådalen. 

Å-beskyttelseslinien 

Beskyttelseslinien aftegnet på kortet ved Degnejorden overholder ikke de 150 m. 

Når å-beskyttelseslinien tjekkes på https://arealinformation.miljoeportal.dk  

fremgår det, forudsat at datagrundlaget for kortet er korrekt, at der må være dispenseret ift.  

å-beskyttelseslinien. Årsagen til denne dispensering går måske tilbage i 1980’erne ved bebyggelsen af 

Møllerjorden som ligger lige syd for LK50 forslags-området, dog er Møllerjorden som bekendt kun bebygget 

med parcelhuse i 1 plan med afvalmede tage.  

Syd for Møllerjorden er å-beskyttelseslinien igen oppe på de 150 m. Her er der netop blevet bebygget på 

Valdemarsgård i respekt for å-beskyttelseslinien og endda trukket yderligere væk fra å-løbet. Det er her 

visuelt hvor gavnligt for naturoplevelsen og naturlivet langs åen, det er med afstand, og hvor meget hhv. 1, 

1,5 og 2 plans bygninger fylder i landskabet. Det kan med fordel tages med i betragtning når det vurderes 

hvilket indgreb det vil være at bygge på Degnejorden i hhv. område A, B og C. 

Denne indsigelse, som bygger på den generelle respekt for å-beskyttelseslinien, anbefaler: 

- Friholdelse af område C i respekt for å-beskyttelseslinien af ovennævnte årsager

- Bebyggelse med enghuse og evt. klynger i område B

- Klynger i område A
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Det er realistisk at det kan være velfungerende med en højere bebyggelsesgrad jo længere man kommer op 

på Degnejorden, som foreslået i LK50 

- Idet der er frie, beskyttede arealer bag området om mod Store Stensager som kan virke som åndehuller.

Og

- Idet der ved at friholde område C, vil være et frirum og fristed for alle. Både for Lejre som helhed og for

Degnejordens beboere i særdeleshed.

Men, der er behov for at sætte et lavere maximum end de 95 boliger totalt set. 

Ansvar 

En dispensering fra den generelle å-beskyttelseslinie på 150 m kræver ’væsentlige argumenter’ jævnfør 

lovgivningen. Og det er kommunens ansvar at varetage dette ansvar. 

Det er en dobbeltfunktion der kan være meget problematisk, men som i sin forvaltning virkelig lægger op til 

at der lyttes til hvad der bliver meldt ind fra instanser og fra borgerne. 

Det ’væsentlige argument’. Er det økonomi? 

Det er ikke muligt at læse i LK 50 forslaget hvilke væsentlige argumenter der er for at bebygge tættere på 

åen end de 150m. 

Eneste årsag jeg kan se er økonomi, i form af indtægt ved salg af grunden og efterfølgende skatteunderlag. 

Jeg kraftigt anbefale at lave en parallel vurdering af hvad der kan skabes af indtægt med helhedssyn og 

afgrænsning af bebyggelse til område A og B. 

Herunder vurdere værdien af at kommunen kan tilbyde at bo i en by, hvor der er et unikt grønt natur-

åndehul i bymidten. 

Dette natur-åndehul vil opstå ved at bebyggelsen på Degnejorden tilrettelægges med respekt for de 150 m. 

Det vil være et åndehul for alle borgere både beboere på Degnejorden, på andre områder i nærheden – og 

de mange mennesker, der færdes langs åen og langs Skjoldungestien. 

Ved at tage en anskuelse med et helhedssyn, der rækker ud over Degnejorden kan det meget vel give et 

betragteligt overskud at respektere de 150 m. 

- Der er andre udstykninger og grunde som kan sælges og udbygges i Lejre, som kan skabe en

tilsvarende stor engangsindtægt ved salg, svarende til Degnejorden område C.

- Degnejordens øverste delområde A og især B kan sælges til en højere pris og virke ekstra

attraktivt ved at friholde de 150 m

- Det at fokusere på at bevare/skabe en attraktiv og unik naturkerne i Lejre bys bymidte vil trække

nye borgere til for hele byen og måske opland, som gerne vil betale for at bo så dejligt et sted.
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Vi behøver ikke nøjes. Vi behøver ikke klemme os sammen. 

Der er rigeligt til os alle sammen, når bare vi tillader byen/byerne, og os alle i kommunen som helhed at 

brede os lidt ud, og beredvilligt skaber offentlige rum i kommunens byer, hvor det er naturligt at opleve 

sig velkommen og hvor der er plads til at ånde. 

Lejre kommune har, ikke bare her, men for hele kommunen en mulighed for at vælge at ville blive ved 

med at være unik og attraktiv. 

Og lokalt ift. denne lokalplan, så har vi muligheden for at skabe et unikt rum, sådan at når vi i fremtiden 

færdes langs ådalen, her specifikt fra området nedenfor Valdemars gård, hen til åndehullet ved 

Degnejorden og videre hen til engen ved Domus Felix så: Oplever vi at være i byen og i naturen på 

samme tid. – Og dermed imødekommer vi en af de bærende idéer i grundlaget for LK50.  

Det giver lyst til at strække sig lidt ekstra for at bo og have glæde af at bruge og bo sådan et sted. 

Det er en helt unik mulighed af stor værdi – og en værdi der vil spille sammen mellem både 

menneskelighed og økonomi. Hvor begge vil øges. 

Vi kan vælge at forvalte vores by og vore åndehuller, sådan at vores kommune kommer til at fremstå 

særligt attraktiv. Som et foregangssted. Hvilket vi jo er på flere andre områder. 

En foregangskommune ift. det at samskabe med aktive medborgere som gerne vil. 

Aktive mennesker der gerne vil gøre en indsats.  

- Denne spire til noget særligt, og det overskud som også er årsagen til, at der er så mange der møder

op og indgår i det offentlige arbejde med at skabe en endnu bedre by.

- Det er for at samskabe, at vi er så mange, der bruger vores fritid på at tænke videre over det solide og

gode arbejde, der lægges af administrationen.

Det har glædet mig utrolig meget over de seneste år at når konstruktive, lokalt aktive mennesker, som 

virkelige skaber samarbejde og udvikling lokalt melder deres input, så bliver der lyttet og skabt 

løsninger. Set både i aftalerne om kulturhusene herunder Domus Felix, og i samarbejdet om gode 

rammer for timetal i skolerne, hvor skolerne fik indflydelse. 

Det engagement og samarbejde må vi kunne overføre til Degnejorden. 
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Løsnings-arbejde 

Selv om det er en proces, der har været på gang i snart lang tid, så må det være muligt at samskabe om 

planen herfra. 

Lejre kan fortsætte linien frem ved virkelig at være en kommune, der går foran i at skabe et 

konstruktivt samarbejde mellem aktive borgere, aktive politikere og administrationen. I skabelsen af 

en gensidighed, hvor vi virkelig samarbejder.  

De tre synsvinkler og arbejdsvinkler er jo alle væsentlige og tilfører hver sin værdi. Vi kan også godt i 

nogen omfang trække på fagpersoner udefra som er specialister i deres fag. Det har sin berettigelse. 

Men lige nu tror jeg, at vi virkelig kan skabe værdi ved at samle de lokale ressourcer. De tre nævnte 

grupper kan ved godt samspil nå rigtig meget gennem samarbejde. Især her i perioden januar til marts, 

hvor høringssvarene skal bringes i anvendelse. 

Jeg siger ikke det bliver helt uden udfordringer. Men hvis vi alle indgår med et ønske om at se i 

helheder og at skabe en løsning sammen, så må det være muligt. Jeg er i al fald gerne med. 

Et eksempel 
Samarbejdet indeholder jo så også at alle tænker lidt ud over sine ’højeste egne ønsker’. At få gevinsten 

i at vi derigennem kan ende med at en løsning, der blive endnu bedre, end hvis vi bare prøver at mase 

alle krav ind. 

Med denne indsigelse som eksempel: 

Så går indsigelsen på at respektere å-beskyttelseslinien på de 150 m. 

Og ved første blik er dette ønske og denne indstilling ufravigelig. 

Men kigger vi ind i den intention der ligger bag, (med respekt for at der kan være andre intentioner 

også) så er min intention bag denne isolerede indsigelse at:  

- Skabe et godt miljø for natur og liv langs åen til gavn for alle.

I det perspektiv kan vi vælge at holde fast i 100% respekt af å-beskyttelseslinien, således at det 

overholdes at der heller ikke må beplantes, som loven foreskriver. Men ser vi det fra intentionens 

perspektiv og med øje for at ville bevare og skabe plads og udsyn i naturen, som også ligger i LK50, så er 

der jo kompromisser, der kan virke konstruktive og ekstra bidragende.  

Et kompromis kunne være at byggegrænsen sættes til område B, men at der beplantes i noget af 

område C, ved at anlægge skovlignende beplantning f.eks. i afstanden 150 til 130 m fra åen. 
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Skovbælte på 20 m og respekt af 150 m for byggeri vil indfri, at: 

- Noget af den beplantning er målsat for LK50 kunne indfries gennem denne miniskov.

- Et område i ’skoven’ kan reserveres til leg og ophold.

- Det vil virkelig være et aktiv for både Degnejordens nye beboere og for alle der bor i byen som

helhed eller færdes langs åen.

- Det vil ydermere give et område hvor det er sikkert for børn at lege uden biler der kører tæt forbi.

- Og når engklyngerne rykkes til område B vil disse også kunne få sine biler helt hen til boligen.

- Der vil komme en naturlig og sammenhængende effekt af at livsnerven på denne måde kan ende

nede ved ’skov-brynet’.

- Den krydsende sti kan ligge lige i kanten af ’skoven’, uden at der er biler der har brug for at komme

på tværs.

- Og da det skovlignende på denne måde er dækket ind, kan øvrig beplantning i område A og B

holdes lav som f.eks. frugttræer og buske, hvilket vil være gavnligt ift. lysindfald.

- Det skovlignende område vil imødekomme indsigelserne om at byggeriet vil dominere set fra åen.

- Der er formentlig flere fordele og synergier vi kan samskabe om …

- … Og beplantning af de 20 meter, for at styrke naturen og skærme ift. det tætte byggeri i FK50, kan

være et væsentligt argument for at dispensere disse 20 meter ift. å-beskyttelseslinien.

Inviter meget gerne ind til videre dialog. Jeg er overbevist om, at vi kan gøre det rigtig godt sammen, 

når vi er motiverede for at se i helheder og samskabe om en god løsning.  

Med venlig hilsen 

beboer på Møllerjorden 35 

(red.)
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Kære Teknik og Miljø

Ved borgermødet den 16.12. var der stor utilfredshed med manglen på seniorvenlige boliger i et plan ved Enghusene, og 
samtidig blev der ytret bekymringer, specielt fra naboerne mod vest, vedrørende højden på Enghusene.

Et forslag: Vil det være muligt at udvide byggefelterne ved Enghusene en smule således at man evt. kunne opnå de 
samme kvadratmetre som i den nuværende lokalplan, uden at samtlige boliger på engen blev bygget i flere plan? For at 
imødekomme nogle af indvendingerne vil jeg foreslå, også af hensyn til solindfald på Enghusklyngernes gårdområder, 
at Enghusene mod syd og vest blev holdt i et plan, mens boligerne mod nord og øst, som ligger længere væk fra 
naboerne på vestsiden af åen, fortsat kunne tillades i halvandet plan.

Jeg gerne tilføje at jeg finder de planer som gruppen Bofællesskabet Degnejorden har skitseret, meget tiltalende, og jeg 
håber personligt at de kan blive realiseret. Mit forslag om evt. at blande højden på Enghusene vil formodentlig også 
kunne bidrage til at fremme den ønskede blanding af beboere i forskellige aldre og livssituationer i dette fællesskab.

Hilsen,
Caroline Henriksen
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Høringssvar til Lejre Kommune
Center for Teknik & Miljø
Efter at have læst det reviderede forslag til lokalplan for Degnejorden og deltaget i orienteringsmødet den 
16. december har jeg følgende kommentar:
Jeg opfordrer Udvalget for Teknik & Miljø samt kommunalbestyrelsen til at imødekomme Danmarks 
Naturfredningsforening, Lejre Afdelings, ønske om at respektere en beskyttelseslinje på 150 meter fra 
Lavringe Å, sådan at Naturbeskyttelseslovens generelle bestemmelse overholdes.
Lokalplanen har mange pæne ord om naturpræg i den kommende udstykning på Degnejorden. Lavringe Å 
og Skjoldungestien er unikke naturelementer til stor glæde for alle indbyggere i Lejre/Allerslev området 
samt gæster på Skjoldungestien. Vigtige naturværdier vil gå tabt, hvis Degnejordens vestlige del bebygges 
som foreslået. Det kan ikke løses med beplantning ved de påtænkte Enghuse. Derfor bør bebyggelsen 
reduceres i omfang.
Jeg har stor sympati for ideen om et fællesskabsorienteret, miljørigtigt nybyggeri med relativt små boliger 
som et alternativ til de store klassiske parcelhusområder, som Lejre er så rig på. Fra mit eget kvarter –
Åbanken – ved jeg, at efterspørgslen efter mindre boliger med begrænset have er stor. Så hold endelig fast 
i disse ideer – gerne med miljøkrav, som gør den nye bebyggelse til et ”state-of-the-art” flagskib og gerne 
med plads til et afsnit med andelsboliger for seniorer. På Åbanken har vi fine erfaringer med at have 
andelsboliger og ejerboliger i samme område.

Venlig hilsen

Åbanken 42
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Til Lejre Kommune

Hermed fremsendes høringssvar, også bragt som indlæg i Dagbladet (vedhæftet).

Mvh.

David Grønbæk, på vegne af beboer på Gl. Byvej 12, 4320 Lejre

***

Et rumskib lander på Degnejorden
Går man fra Bygaden i Lejre over Lavringe Å og sydpå mod Allerslev, kan man glæde sig over de smukke 
omgivelser. Landskabet hælder ned mod åen, der bugter sig med eng, kirke og landsby på den ene side og 
nyere bebyggelse på den anden.
Indimellem Åbanken og Møllerjorden ligger Degnejorden, som snart også skal bebygges. Man skulle synes, 
at kommunens fremmeste opgave i den forbindelse er at lave en lokalplan, der respekterer stedets ånd og 
bevarer kulturlandskabets harmoni.
Men sådan prioriterer man tilsyneladende ikke på rådhuset i Hvalsø. Her er man derimod optaget af at 
realisere visionen om ”den moderne landsby”, som det hedder. Et antal toetages husklynger skal opføres 
omkring en vej, som man har døbt ”Livsnerven”, hvilket da også lyder mere moderne end noget så 
gammeldags og stedbundet som ”Degnejorden”.
Bag de dyre ord er der imidlertid nogle barske realiteter: Et opskruet antal boliger skal presses ind på et 
relativt lille areal – med den infrastrukturelle belastning, som det medfører – og bygningerne skal have en 
størrelse, udformning og et farve- og materialevalg, som stikker ud fra omgivelserne.
Den 16. december var der borgermøde om den reviderede lokalplan. Jeg mødte op på vegne af min 87-
årige mor, som bor i Allerslev, og fordi jeg selv har planer om at flytte dertil. Der kom så mange, at ekstra 
stole måtte tages i brug, og der blev atter givet udtryk for bred modstand mod projektet. 
En borger udtrykte forundring over, at kommunen ikke først havde undersøgt, hvilken type boliger 
borgerne i kommunen faktisk havde brug for, f.eks. ældrevenlige boliger. En anden gjorde opmærksom på, 
at indbyggerne i Lejre sådan set allerede boede i, hvad de opfattede som en ”landsby”, og at der ikke var 
behov for en ny, moderne af slagsen placeret midt i det hele.
Det planlagte byggeris dominerende og disharmoniske karakter var nok den største bekymring. Den blev 
ikke mindre af, at en af arkitekterne bag projektet forsøgte at berolige med, at de høje huse ad åre ville 
blive skjult af de træer, man havde tænkt sig at plante.
Byplanlægningens historie er fuld af politikere, embedsmænd og arkitekter, som i større eller mindre 
målestok har forsøgt at gennemføre deres visioner henover eksisterende kulturmiljøer og lokale 
befolkninger. Historien risikerer at gentage sig på Degnejorden i Lejre: Et rumskib ved navn ”den moderne 
landsby” lægger an til landing, og de, der står ved kontrolpulten, synes ikke at ænse forholdene og 
menneskene nede på jorden.
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Debat 

LEJRE: Går man fra Byga
den i Lejre over Lavringe 
A og sydpå mod Allerslev, 
kan man glæde sig over de 
smukke omgivelser. Land
skabet hælder ned mod 
åen, der bugter sig med 
eng, kirke og landsby på 
den ene side og nyere be
byggelse på den anden. 

Indimellem Åbanken og 
Møllerjorden ligger Deg
nejorden, som snart også 
skal bebygges. Man skul
le synes, at kommunens 
fremmeste opgave i den 
forbindelse er at lave en 
lokalplan, der respekterer 
stedets ånd og bevarer kul
turlandskabets harmoni. 

Men sådan prioriterer 
man tilsyneladende ikke 
på rådhuset i Hvalsø. Her 
er man derimod optaget 
af at realisere visionen om 

»den moderne landsby«,
som det hedder. Et antal 
toetages husklynger skal 
opføres omkring en vej, 
som man har døbt »Livs
nerven«, hvilket da også 
lyder mere moderne end 
noget så gammeldags og 
stedbundet som »Degne
jorden«. 

Bag de dyre ord er der 
imidlertid nogle barske re
aliteter: Et opskruet antal 
boliger skal presses ind på 
et relativt lille areal -med 
den infrastrukturelle be
lastning, som det medfører 
-og bygningerne skal have
en størrelse, udformning 
og et farve- og materiale
valg, som stikker ud fra 
omgivelserne. 

Den 16. december var 
der borgermøde om den 
reviderede lokalplan.· Jeg 
mødte op på vegne af min 
87-årige mor, som bor i Al
lerslev, og fordi jeg selv har 

planer om at flytte dertil. 
Der kom så mange, at eks
tra stole måtte tages i brug, 
og der blev atter givet ud
tryk for bred modstand 
mod projektet. 

En borger udtrykte 
forundring over, at kom
munen ikke først havde 
undersøgt, hvilken type 
boliger borgerne i kommu
nen faktisk havde brug for, 
for eksempel ældrevenlige 
boliger. En anden gjorde 
opmærksom på, at indbyg
gerne i Lejre sådan set al
lerede boede i, hvad de op
fattede som en »landsby«, 
og at der ikke var behov for 
en ny, moderne af slagsen 
placeret midt i det hele. 

Det planlagte byggeris 
dominerende og dishar
moniske karakter var nok 
den største bekymring. 
Den blev ikke mindre af, at 
en af arkitekterne bag pro
jektet forsøgte at berolige 

med, at de høje huse ad åre 
ville blive skjult af de træ
er, man havde tænkt sig at 
plante. 

Byplanlægningens hi
storie er fuld af politikere, 
embedsmænd og arkitek
ter, som i større eller min
dre målestok har forsøgt 
at gennemføre deres visio
ner henover eksisterende 
kulturmiljøer og lokale 
befolkninger. Historien 
risikerer at gentage sig på 
Degnejorden i Lejre: Et 
rumskib ved navn »den 
moderne landsby« lægger 
an til landing, og de, der 
står ved kontrolpulten, sy
nes ikke at ænse forholde
ne og menneskene nede på 
jorden. 

David Grønbæk 

Todesgade 13 
KøbenhavnN 

-- --- , -- -
. }IUIIAlt:IT"SDOWN'"og�å natu�li�, fortæller 29-årige Nikolaj �
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dl 1v1 101 ste gang, og sa tager han pa Stokholm, der egenthg drømte om at blive lastbilchauffør og pa f or�att
t med sit nye onemanshow »Turen Går som i øvrigt også fylder 30 år i januar. ' 

l• t show, der egentlig skulle handle om 
Indblik side 4-5
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Lejre Kommune,
Center for Teknik & Miljø,
Møllebjergvej 4,
4330 Hvalsø

Sendt via mail til plan@lejre.dk

Allerslev, den 31. december 2019

HØRINGSSVAR til Forslag til Lokalplan LK 50 for boliger på Degnejorden.

På vegne af Degnejordens Bofællesskab, der pr. d.d. har 46 familier og enkeltpersoner skrevet op til
en bolig i udviklingsområdet, der er omfattet af lokalplanforslag 50, skal der herved afgives 
høringssvar.

På det overordnede plan findes lokalplanforslaget interessant, men der er plads til forbedringer på 
flere områder, hvilket forsøges præciseret nedenfor.

1.
Det synes hensigtsmæssigt, at lokalplanområdets afgrænsning mod grønning mod vest er angivet 
som foreslået i lokalplanforslaget. Der er dermed en passende afstand til Lavringe Å og de 
beskyttelsesmæssige interesser i tilknytning hertil er til fulde varetaget via lokalplanforslaget. 

2.
For at skabe lidt mere luft og plads imellem de enkelte bebyggelser, kunne det derfor synes relevant
at lade byggefelterne C1 – C3 – C4 og C5 følge den vestlige afgrænsning af området, hvilket giver 
lidt bedre plads mellem klyngerne, da de herved flyttes 5-7 meter længere mod vest. Dette kunne få 
den positive betydning, at de vestligst beliggende huse evt. kunne opføres i forskudt plan, hvorved 
terrænforskel ikke vil blive oplevet så voldsomt, som enkelte naboer har påstået, hvorfor et hensyn 
til disse herved kan opnås. Der opnås også ved en forskydning af byggefelter mod vest en lidt større
afstand mellem bebyggelse i klynge C1 og C2. Ifølge planforslaget vil terrassezoner for C1 og C2 
støde direkte op til hinanden, hvilket ikke giver et godt bomiljø, hvilket lokalplanforslaget ellers 
bestræber at tilgodese. Derfor bør der være større afstand mellem terrassezoner.

3.
Byggefelt C5 foreslås ændret, således at der tillades en længe på 60 x 10 meter langs sydlig grænse 
mod Møllerjorden, der fortandes lidt mellem de enkelte boliger. Hertil kommer forslag om en østlig 
længe på ca. 30 x 10 meter beliggende langs eksisterende sti fra Møllerjorden til skolestien mod 
nord og en vestlig længe på ca. 20 x 10 meter. Dette giver i sommerhalvåret mulighed for et fælles 
gårdrum med et godt gårdmiljø, der er orienteret mod nord-vest.
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4.
Byggefelt C4 foreslås ændret således, at dette gøres mere rektangulært og orienteret nord-syd og 
trukket lidt mere mod syd og dermed lidt tættere på byggefelt C5. Hermed skabes bedre rum øst for 
klyngebebyggelsen og dermed bedre plads til fælleshus samt enkelte parkeringslommer á 3 biler til 
brug for de 2 byggefelter.

5.
Det foreslås, at de enkelte huse i område C kan vinkles lidt bedre i forhold til hinanden, så husene 
ikke nødvendigvis skal ligge orienteret fuldstændig ens i forhold til hinanden. Herved opnås større 
diversitet og bedre private zoner for de enkelte boliger uden at dette ændrer på de overordnede 
principper for områdets bebyggelse.   

6.
Det foreslås at bibeholde eksisterende nord-sydgående sti fra Møllerjorden til skolestien nord for 
lokalplanområdet. Pgf. 5.14 og pgf. 5.16 kan tilpasses dette og eksist. belysning ændres til pullert-
belysning som foreslået.

7.
Ved at bevare den i pkt. 6 omtalte eksisterende sti, vil der være mulighed for at skabe bedre plads til
fælleshus for Engklyngerne C1-C5 vest for stien. Det synes ud fra et hensyn til bæredygtighed og 
ønsker om at fremme genanvendelse at være bedre at bevare en velfungerende stiforbindelse frem 
for at nedlægge denne og placere en ny sti umiddelbart tæt på, hvilket giver ekstra og unødvendig 
merudgift.

8.
Pgf. 6.23 foreslås at udgå af lokalplanforslaget, da ordlyd i planforslaget kan begrænse anvendelse 
af fælleshuse og alene er baseret i et ikke velbegrundet ønske om et arkitektonisk bygningsudtryk 
frem for et ønske om en hensigtsmæssig anvendelse af fælleshuse.

9.
Pgf. 6.15 foreslås justeret, så taghældning kan variere mellem 5-35 grader.

10.
Ifølge Pgf. 12.3 er det angivet, at bebyggelse i Område C ikke må tages i brug før fælleshus i pgf. 
6.22 er opført. Ved at bibeholde eksisterende stiforbindelse jfr. ovenfor omtalt samt at skubbe nogle 
af byggefelter i Område C lidt mod vest jfr. pkt. 2 ovenfor, vil der være bedre plads til fælleshus for 
Område C og det vil ligge i bedre forbindelse med klyngerne i Område C og ikke være adskilt 
herfra via en sti, hvorved der kan opstå uhensigtsmæssige trafikale komplikationer, når beboerne 
går til og fra fælleshuset. Da der i forvejen findes fælleshuse til Gadeklynger og Gårdklynger er der 
ikke noget særligt hensyn til yderligere fælleshus for disse klynger i forbindelse med fælleshuset for
Område C. Hertil kommer, at der i tilfælde af, at Gadeklynger eller Gadeklynger måtte have ønske 
om anvendelse af et større lokale i nærområdet, kan der afholdes arrangementer i Kulturhuset 
Domus Felix.

11.
Pgf. 6.22 foreslås ændret til følgende ordlyd ; ”Der udlægges et byggefelt vest for eksisterende sti 
over Degnejorden inden for hvilket, der skal opføres et fælleshus for bebyggelsen i Område C med 
opholdsrum og køkkenfaciliteter og mindre gæsterum til brug for overnatning til områdets gæster.
Fælleshuset må maksimalt have et bebygget areal på 150 m2 og må opføres i maks. 8,5 meters 
højde fra eksisterende terræn.”
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12. 
Det foreslås, at gadeklynge B2 og parkeringsplads øst herfor byttes om, således at parkeringsareal 
placeres vest for B2 og dermed bedre kan betjene B2 sammen med bebyggelse ved B1 og A3.

13.
I lokalplanforslaget er  i pgf. 5.13 henvist til kortbilag 8. Dette bilag er ikke vedhæftet og ses ikke i 
det fremlagte lokalplanforslag, hvorfor dette skal påtales som en faktisk mangel ved forslaget.

14.
Der foreslås en tydeliggørelse af lovpligtig kørevej til boligerne i Område C idet redningskøretøjer 
skal komme frem til boligerne. For Område C4 og C5 foreslås etableret en adgangsvej fra 
parkeringsplads øst for stiforbindelsen for at minimere inddragelse af grønne arealer.

15.
Af planforslaget ses beskrevet 50 parkeringspladser til betjening af Område C foruden at skulle 
betjene beboere i A1 og A3. Da det anførte antal parkeringspladser således ikke opfylder ønskerne i 
lokalplanforslaget om 1,5 parkeringsplads pr. bolig for Område C foreslås det, at der kan etableres 3
parkeringspladser ved hver klynge i Område C, således at beboerne kan bruge disse til aflæsning af 
varer og for at fremme tilgængelighed for dårligt gående og ældre borgere. Herved kan 
parkeringsnorm overholdes.
Pgf. 5.9 foreslås derfor formuleret således ; ”Parkering langs Livsnerven og ved de enkelte klynger i
Område C, skal anlægges i små lommer med maksimalt 3 biler per lomme. Imellem lommerne skal 
etableres grønne mellemrum med beplantning”.  

16.
Pgf. 7.5 foreslås formuleret således ;”Facader skal fremstå i farvenuancer vist til venstre eller 
jordfarver og evt. blandet med henholdsvis hvid eller sort. Der skal indgå minimum to farvenuancer
i hver klynge.”   

17.
Pgf. 12.3 foreslås formuleret således ;”Når 2/3 af boligerne er taget i brug i Område C skal 
fælleshus jfr. Pgf. 6.22 være påbegyndt opført. Fælleshuset skal være opført og færdigt inden det 
sidste hus i delområde C er færdigopført.”
Begrundelsen for denne justering er, at det er en forudsætning for anvendelse af et fælleshus, at der 
er boliger til områdets borgere før fælleshuset skal bygges, hvilket kan gøres sideløbende med at de 
enkelte boliger opføres.

18.
Pgf. 8.2 foreslås følgende tilføjet ;”Såfremt det måtte anses hensigtsmæssigt og der i den enkelte 
boligklynge er enighed herom, kan der tillades en glasoverdækning af gårdrum. I så fald skal 
regnvand håndteres som anvist i Pgf. 10.1. Fælles gårdrum indrettes og anvendelse heraf sikres ved 
tinglyst deklaration, der fastlægger rettigheder og forpligtelser for de enkelte brugere af gårdrum. 
Deklarationstekst skal forinden registrering ved Tinglysningsretten godkendes af Lejre Kommunes 
forvaltning.”

19.
Pgf. 10.2 foreslås formuleret således ; ”I hvert gårdrum må maksimalt 20 pct. af gårdarealet 
indrettes med fast belægning, medmindre den enkelte boligklynge har besluttet at etablere 
glasoverdækning af gårdrum jfr. Pgf. 8.2”.
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20.
Der foreslås følgende tilføjelse til Pgf. 7.13 ; ….”I fælleshus for Område C jfr. Pgf. 6.22 kan 
skorsten dog etableres”.

21.
Der foreslås mulighed for at varmeforsyning kan ske ved etablering af jordvarmeanlæg og 
varmepumper. Måtte nedgravning af slanger til brug for etablering af jordvarme kræve ekstra plads 
bør det i lokalplanforslaget indføjes bestemmelse om, at det i så fald kan være nødvendigt at 
indhente særlig kommunal tilladelse hertil, såfremt placering af jordslanger måtte indebære 
nedgravning af disse i jord mellem lokalplanområdet og Lavringe Å.

22.
Det er noteret, at Lejre Kommune på borgermødet d. 16. december d.å. har oplyst, at kommunen vil 
rekvirere arkæologiske undersøgelser af Degnejorden. Disse undersøgelser bør være afsluttede 
inden Degnejorden frigives til byggeri således at alle forhold er afklaret omkring eventuelle 
fortidsminder i undergrunden.

23.
Mellem lokalplanområdet og Lavringe Å findes der et område, der er udlagt som regnvandsbassin. 
Det bør i lokalplanen præciseres, at dette regnvandsbassin kan anvendes til opsamling af regnvand 
fra bebyggelse i Område C således at vand kan tilføres dette bassin ved anvendelse af eksisterende 
dræn og ved anvendelse af både lukket og åbent rørsystem. 

Jeg deltager gerne i yderligere dialog med Lejre Kommune med henblik på uddybning af dette 
høringssvar, såfremt dette måtte ønskes.

Med venlig hilsen

for Degnejordens Bofællesskab

Henrik Svanholm, kontaktperson og initiativtager     
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       Kr. Såby den 23.5.2019
Høringssvar på forslag til lokalplan LK 50 for boliger på degnejorden. 

Generelle kommentarer:

Byggestil: 

Degnejorden ligger utroligt godt med sin stationsnære placering og det er et attraktivt område, og 
det undrer at der er lagt op til en helt anden byggestil end de to nabobebyggelser hhv. 
Rødkildebanken og Møllerjorden, som fremstår meget ensformige med røde tegltage. På 
Degnejorden er der derimod lagt op til at hvert enkelt hus skal fremstå individuelt og med mørke 
tage. Det er svært at se begrundelsen herfor. Når jeg ser på området, ville det være oplagt at lave 
nogle klyngehuse i stil med de berømte fredensborghuse tegnet af Jørn Utzon – som netop giver 
det ønskede skel mellem det fælles og det private. 

Tæthed kontra større fælleshuse og mindre boliger:

Venstre og mange i Lejre by har argumenteret for at det kan virke som mange boliger, og jeg vil 
anbefale at man i stedet øger kravene til fælleshuset størrelse, så det kan indeholde 
gæsteværelse, ungdomsværelser, værksteder og øvrige fælleslokaler. På den måde kan boligerne 
blive mindre, blive mere klimavenlige og den samlede bebyggelse mindre – og det kan være en 
måde at sikre måske 90 boliger, men fordelt på færre kvadratmetre. 

Prioriter fællesskabet ved større fælleshuse:

Jeg har været med i flere bofællesskaber som frikøbing og Sjællandsk muld, og jeg ved at rigtigt 
mange efterspørger mere fællesskab. Derfor er det vigtigt at ændre lokalplanen, så der ligges op til 
fælleshuse på min. 10 kvm. Pr. bolig. Det vil gøre at der kan etableret et spændende og 
bæredygtigt fælleskab. 

Gårdklyngerne – få styr på bilerne, de skal ikke ind i gårdene:

Det er en rigtig dårlig løsning at lukke biler ind i gårdklyngerne. I København er bilerne rigtig 
mange steder smidt ud af gårdmiljøerne, for at give plads til rekreative formål. Det samme må 
være muligt når men er på ”landet” og det er svært at se formålet med at presse biler ind i 
fællesskabet. Det må være muligt at finde plads til dem udenfor. 

Deleordninger:

Det vil være oplagt at der indtænkes krav om tilslutning til delebilordning, som over tid vil 
minimere antallet af biler i området. Jeg forestiller mig at indflyttere der har bil, kan have den 
indtil de skal have ny, og herefter kan indgå i en deleordning. Deleordning kan også gælde fælles 
trailer mv. 

Udhuse mv. 
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Det undrer mig, at der ikke er mulighed for at have et udhus. De fleste mennesker har behov for at 
have et sted at stille deres skiudstyr, vinterdæk/sommerdæk, legetøj, værktøj, havemøbler og 
krukker mv,  børnenes legetøj som venter på næste generation. Jeg synes kommunalbestyrelsen 
skal genoverveje § 6.2 set i forhold til at mange af dem der flytter ind kommer fra parcelhuse og 
har været vandt til at have plads til disse ting. 

Dyrkning af grøntsager:

Der ligges op til bæredygtigt byggeri, men der er ikke lagt op til at de kommende beboere har 
mulighed for at dyrke deres egne grøntsager og krydderplanter. Der bør være plads til at familier 
kan dyrke deres egne grøntsager – som vel netop er en værdi ved at flytte på landet, samtidigt 
med at det er en værdi for mange som gerne vil leve bæredygtigt. 

Jeg ser frem til at følge politikernes videre arbejde, men håber at I vil øge kravene til først og 
fremmest fællesskabsdelen men også muligheden for i praksis at leve bæredygtigt. 

Bedste hilsner

Niels Boye – måske en kommende beboer. 
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Lejre-Allerslev Grundejerforening 
For hele Lejre-Allerslev området 

Etableret 1945  
Arbejder for at sikre hele området den bedste trivsel 

 1 Lejre-Allerslev Grundejerforening - CVR 38278304 - Mobile Pay 10720 - Den Danske Bank 1551 - 2350750 
formand Jan Adeltoft, mobil 2711 68 68, Degnestavnen 6 og kasserer Anders Sejerøe, mobil 616705 32, Gl. Byvej 14 

Aktiviteter se www.degnejorden.dk og på www.lejreby.dk  - Medlemsskab kr. 100,- 

Lejre Kommune 
Center for Teknik & Miljø 
Møllebjergvej 4 
4330 Hvalsø 

Att.: plan@lejre.dk 
Lejre den 1. januar 2020 

Vedr.: Indsigelser mod Lokalplan LK50, Degnejorden 

Lejre-Allerslev Grundejerforening er frivillig og dækker fra gammel tid, Lejre Stationsby, Gl. Allerslev, 
Ny Allerslev og Åvang, men har i dag over 100 frivillige betalende medlemmer fra hele Lejre-Allerslev 
området - formålsparagraffen er ”At sikre og forbedre områdets trivsel”. 

Lejre-Allerslev Grundejerforening er blot én af de 3 væsentligste grundejerforeninger der støder op til 
Degnejorden, men undertegnede blev i 2016 valgt af alle grundejerforeningerne til at repræsentere 
samtlige beboere i området. Dvs. undertegnede er ikke blot én personlig stemme, hvilket også 
fremgik af sidste borgermøde, hvor Evan Mott, formand for Teknik og Miljø, betragtede undertegnede 
som én stemme, men tilsyneladende ej heller var klar over at en borgerundersøgelse har vist at et 
massivt flertal på 84% er imod de mange boliger (udført i overensstemmelse med reglerne iflg. 
Danmarks Statistik). 

Vi har tidligere indsendt detaljerede indsigelser, her kun angivet hovedpunkterne for indsigelserne: 

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

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

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

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

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

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

Vedhæftet Bilag 1-6 viser et udsnit af borgernes indgange til, hvorfor der ikke ønskes høje og mange 
boliger. Ligeledes er der etableret en website, www.lejreby/degnejorden.dk der dokumenterer 
ovenstående modstand mod planerne, som altså er imod borgernes ønsker. 

Det vort håb, at der vil blive lyttet til lokalområdets ønsker for Degnejordens lokalplan LK50. 
Vi møder naturligvis gerne op for underbygning af vore argumenter. 

Med venlig hilsen 

Jan Adeltoft, formand for 
Lejre-Allerslev Grundejerforening 
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Et rumskib lander på Degnejorden 
Debat 

LEJRE: Går man fra Byga
den i Lejre over Lavringe 
A og sydpå mod Allerslev, 
kan man glæde sig over de 
smukke omgivelser. Land
skabet hælder ned mod 
åen, der bugter sig med 
eng, kirke og landsby på 
den ene side og nyere be
byggelse på den anden. 

Indimellem Åbanken og 
Møllerjorden ligger Deg
nejorden, som snart også 
skal bebygges. Man skul
le synes, at kommunens 
fremmeste opgave i den 
forbindelse er at lave en 
lokalplan, der respekterer 
stedets ånd og bevarer kul
turlandskabets harmoni. 

Men sådan prioriterer 
man tilsyneladende ikke 
på rådhuset i Hvalsø. Her 
er man derimod optaget 
af at realisere visionen om 

»den moderne landsby«,
som det hedder. Et antal
toetages husklynger skal
opføres omkring en vej,
som man har døbt »Livs
nerven«, hvilket da også
lyder mere moderne end
noget så gammeldags og
stedbundet som »Degne
jorden«.

Bag de dyre ord er der 
imidlertid nogle barske re
aliteter: Et opskruet antal 
boliger skal presses ind på 
et relativt lille areal - med 
den infrastrukturelle be
lastning, som det medfører 
- og bygningerne skal have
en størrelse, udformning
og et farve- og materiale
valg, som stikker ud fra
omgivelserne.

Den 16. december var 
der borgermøde om den 
reviderede lokalplan.· Jeg 
mødte op på vegne af min 
87-årige mor, som bor i Al
lerslev, og fordi jeg selv har

planer om at flytte dertil. 
Der kom så mange, at eks
tra stole måtte tages i brug, 
og der blev atter givet ud
tryk for bred modstand 
mod projektet. 

En borger udtrykte 
forundring over, at kom
munen ikke først havde 
undersøgt, hvilken type 
boliger borgerne i kommu
nen faktisk havde brug for, 
for eksempel ældrevenlige 
boliger. En anden gjorde 
opmærksom på, at indbyg
gerne i Lejre sådan set al
lerede boede i, hvad de op
fattede som en »landsby«, 
og at der ikke var behov for 
en ny, moderne af slagsen 
placeret midt i det hele. 

Det planlagte byggeris 
dominerende og dishar
moniske karakter var nok 
den største bekymring. 
Den blev ikke mindre af, at 
en af arkitekterne bag pro
jektet forsøgte at berolige 

med, at de høje huse ad åre 
ville blive skjult af de træ
er, man havde tænkt sig at 
plante. 

Byplanlægningens hi
storie er fuld af politikere, 
embedsmænd og arkitek
ter, som i større eller min
dre målestok har forsøgt 
at gennemføre deres visio
ner henover eksisterende 
kulturmiljøer og lokale 
befolkninger. Historien 
risikerer at gentage sig på 
Degnejorden i Lejre: Et 
rumskib ved navn »den 
moderne landsby« lægger 
an til landing, og de, der 
står ved kontrolpulten, sy
nes ikke at ænse forholde
ne og menneskene nede på 
jorden. 

David Grønbæk 

Todesgade 13 
KøbenhavnN 
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>>Endnu et sted<<
Debat 

LEJRE: Mandag aften var 
ca. 80 personer i alle aldre 
mødt op for at overrække 
borgmesteren og resten af 
kommunalbestyrelsen en 
underskriftindsamling 
imod nedrivning af den 
ga1nle skole. Det var en rø
rende oplevelse, og ingen 
der var til stede, var i tvivl 
om, at dette er et emne, der 
betyder rigtig meget for 
rigtig mange. Jeg blev i 
den grad bekræftet i, hvor 
særligt det er, det vi har 
herude i Lejre - og hvor 
vigtigt det er, at vi passer 
på det! 

Der skal lyde en stor tak 
til borgmesteren og til re
sten af medlemmerne af 
kom munalbestyrelsen 
der kom ud og tog imod 
underskrifterne og gav sig 
tid til at lytte til vores be
kymringer. 

Her stod en bevæget 
folkemængde - med hver 
vores særlige grund til, 
at vi har stærke bånd til 

skolen og til området. Der 
stod ældre som har boet i 
området i hele livet. Der 
stod børn, der elsker lege
pladserne og engen, og der 

stod tilflyttere som havde 
forelsket sig i Lejre by og 
dens landsbycharme. Og 
så var der også folk som 
mig, som er vokset op i 
byen , og har gået på den 
gamle skole - og som nu er 
flyttet tilbage som voks
ne, fordi der ikke er noget 
sted, vi hellere ville bo el
ler hellere så vores børn 
vokse op. Vi elsker "Vores 
Lejre" og det fortæller vi 
resten af verden om, hver 
gang vi har chancen. Men 
vi er bekymrede. Alvor
ligt bekymrede. 

Kommunalbestyrelsen 
har selv været med til at 
forme visionerne for »Vo-

. res Sted« - og når jeg læser 
at vi »vælger landsbyen, 
naturen og det lokale fæl
lesskab« er jeg rørende 
enig og jeg er drønstolt ved 
en kommune, som vælger 
at forfølge disse ideologier 
i netop »Vores Sted«. 

Men jeg frygter politi
kerne har for travlt. Jeg 
fryg ter, at I glemmer at 
spørge borgerne, hvad vi 
mener. Jeg frygter, at de 

grønne frirum i landska
bet forsvinder og bygges 
til. Jeg frygter, at den helt 
unikke landsbystemning 
i Lejre bare bliver til end-

nu en mindre by på landet. 
Jeg frygter, at et sted som 
den gamle skole og al den 
historie og de minder der 
hører med bliver destrue
ret. Jeg frygter, at det ikke 
forbliver »Vores Sted«, 
men bare ender som »End
nu et sted«. 

Jeg håber, at os der stod 
der, gjorde indtryk. Og jeg 
håber, at de mange under
skifter bliver bemærket. 
Jeg håber, at kommunal
bestyrelsen tænker sig 
rigtig godt om. Jeg håber, 
I vil bevare vores naturli
ge åndehuller. Jeg håber 
på, at I vil hjælpe os med at 
skabe fælleskaber og rum 
for kreativitet. Jeg håber, 
at I vil bevare vores histo� 
rie og minder. Jeg håber, 
at I lytter og træffer de rig
tige beslutninger på vegne 
af os, der har stemt på jer 
og som bor lige her. Og jeg 
håber, at I mener, hvad I 
siger, når I stolt taler om 
visionerne i »Vores Sted<<. 
Jeg håber, I udelukker at 
sælge skolen til en køber, 
der vil rive den ned. 

GordonP. Henriksen 

Gl.Byvej5 

Lejre 
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LEJRE LOKALAVIS/MIDTSJÆLLANDS FOLKEBLAD UGE 21 • 21. MAJ 2019 

Debat: Bevar det grø�ne Degnejorden
Kenneth S. Holmbjerg, Kirkebakken 
2, 4320 Lejre 

LEJRE: Den 2:3. maj er sid
ste frist for indsigelser mod 
lokalplan LK 50 der vedrører 
udstykningen af Degnejor
den i den centrale del af Lej
re By. Efter mange års tilløb 
er Lejre Kommune klar til at 
sælge grunden og et arkitekt 
firma er komm,et med et bud 
på hvordan området skal ud
bygges. 

Den 29. apiril var der of
fentlig høring på Allerslev 
gamle skole. Her gik det op 
for mig at det er hensigten 
at bygge 5 klynger af huse 
(Engklyngen) med 4 boliger i 
hver, med en højde på 6.5 m 

i en afstand fra Lavringe å af 
ca. 80 meter. 

Nu kan det være lidt svært 
at forholde sig hvordan det 
vil komme til at se ud hvis 
man ikke har noget visuelt at 
se på. Arkitekterne har des
værre ikke lavet et eksempel 
på, hvordan det vil tage sig 
ud når man kommer gåen
de langs stien ved Lavringe 
å og kigger op mod Degne
jorden. Derfor gik jeg en tur 
over på Skråningen 1 som 
ligger i en ny udstykning ikke 
langt fra Degnejorden hvor 
boligerne bygges i en højde 
på ca. 6.8 meter. 

Jeg skridtede 80 meter af, 
væk fra den bygning der er 
tættest på åen og tog nog
le billeder for at kunne lave 
et eksempel på hvordan det 

kunine tage sig ud hvis det 
blev en realitet på Degne
jorden. Billedet taler for sig 
selv. (Billederne kan ses via 
https://www.skrivunder.net/ 
bevar _det_gronne_omrade� 
ved_degnejorden red.) 

Efter min mening vil så 
høj1e bygninger så tæt på 
åen være uæstetisk og en 
hån mod alle naboer til om
råd,et og for alle øvrige Lejre 
boriger som netop har bosat 
sig her for at kunne få glæde 
af og nyde den fantastiske 
natur der er lige uden for vo
res dør. Bygningerne vil med 
der.es størrelse skæmme 
området der ligger mellem 
Åbanken og Møllerjorden. 

Jleg har derfor startet en 
underskriftindsamling der 
har til formål at gøre Lejre 

Kommune opmærksom på 
dette fomold, med en op
fordring til at man dropper 
at udstykke det område cler 
ligger tættest på Lavringe å. 
Som det fremgår af billediet 
herunder er Lokalplanens 
byggelinie meget tæt på 
Lavringe år. Forslaget er at 
udstykningen bliver på d◄en 
østlige side af den sti der nu 
forbinder Møllerjorden m1ed 
Rød kildebanken. 

I stedet for bør man ovEir
veje at udlægge området til 
rekreativt område til glæde 
og gavn for alle. Lærke Fal
staf fra Lejre Kommune sag
de på en inspirations aften i 
Sæby onsdag i sidste ugei " 
"Vi vil rigtig gerne have me1re 
natur i Lejre Kommune". ,Ja 
tak, og beholde noget af den 

der allerede er der. 
Hvis du vil støtte op om

kring opfordringen ti! Lej
re Kommune om af droppe 
udstykningen vest for stien 
der forbinder Møllerjorden 
og Rødkildebanken kan man 
i Google søge efter "bevar 
degnejorden". Det første sø-

25 

geresultat der kommer frem 
er underskriftindsamlingen 
"Bevar det grønne områ= 
de ved Degnejorden". Her 
lkan du skrive under online 
og tilkendegive din støtte. 
Forkortet af red. 
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82 procent: For mange boliger: 
DEGNEJORDEN: 

Byggeriet på Degne
jorden bag Allerslev 
Rådhus bliver for 
højt og for massivt 
ifølge Lejre-borgere. 

Af Rita Vestergård 

LEJRE: Der er stor modstand 
blandt Lejre-borgere mod 
det planlagte hyggP.ri af 105 
boliger og nogle i to fulde 
etager. 

- Vi har lavet en borgerun
dersøgelse, som støtter vo
res skepsis imod planerne. 
Vores boliger grænser op til 
området, og vi nyder hver 
dag den grønne kile, som er 
med til at bringe naturen 
ind i Lejre Stationsby. 

Det fortæller Mette Langa
ger, formand for Grundejer
foreningen Rødkildeban
ken, der har sendt spørge
skemaer ud til i alt 895 bebo
ere i Lejre om Degnejordens 
fremtid. 

Ifølge de foreløbige svar 
fra 245 borgere eller 27 pro
cent af de adspurgte, bruger 

Mette Langager er glad for Degnejordens grønne område og formand for grundejerforeningen, der har 
en spørgeskema-undersøgelse i gang i hele Lejre. Foto: Rita Vestergård 

de fleste stierne i den grønne 
kile til at gå, cykle eller mo
tionere på. 40 procent hver 
dag og 42 procent flere gange 
om ugen. 

82 procent af svarerne støt
ter ikke planerne om at byg-

ge i to fulde etager og mener, 
at 105 boliger er for mange 
på Degnejorden. 

Om selve byggeplanerne 
mener 56 procent af sva
rerne, at det er en dårlig ide 
overhovedet at bygge på ste-

det, mens 33 procent mener, 
at det er en god ide. 

- Der er generelt ikke op
bakning til kommunal
bestyrelsens planer om at 
bygge boliger på området, 
og vi ønsker heller ikke bo-

liger i to fulde etager �1
mange som 105 boliger. 
Mette Langager. 

Grundejerforeningen 
ikke nået at få flere svar
borgerne, fordi de 
kom så sent ud som 
Alligevel går man ud 
de foreløbige svar nu, 
dommerkomiteen torsdag 
den 13. oktober vurderer de 
indkomne forslag i arkitekt
konkurrencen. 

- Så vil vi bare gerne give
vorP.s hi rl r:i g ti 1, at borgerne 
er blevet hørt. For de man
ge svar, vi allerede har fået. 
viser, at borgerne er meget 
interess.erede i politiker
nes planer om at bygge på 
Degnejorden, siger Mette 
Langager som formand for 
Grundejerforeningen Rød
kildebanken. 

- Vi er ikke vilde med, at
området bliver tæt pakket 
med boliger, så hele bakke
toppen kommer til at bestå 
af boliger uden grønne om
råder, siger formanden for 
grundejerforeningen. 

Det fremgår af materialet, 
at bebyggelsesprocenten er 
maksimalt 25 på Degnejor
den. 
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SEKTION 1 DAGBLADET • TORSDAG 19. DECEMBER 2013 

Degnejorden - en åben proces
BYGGERI: Et Fort 
Knox og et skat
kammer, kaldes det 
kommende boUgom
råde Degnejorden 
midt i Lejre by. 

Af Agnete Vistar 

LEJRE: Det super-attrakti
ve område lige midt i Lejre 
by, kaldet Degnejorden, et 
nu på vej til snart at kwine 
udstykkes. En nylig debat i 
kommunalbestyrelsen vi• 
ser, at om rådet ligger alle 
politikere meget på sinde. 

Borgmester Mette 
Touborg (SF) nævnte, at 
Degnejorden er et af de sid
ste kommunalt ejede byud
viklingsområder- og et af de 
meget attraktive: 

- På et temamøde i marts
skal vi drøfte, hvordan det
skal se ud. En kvalifice
ret konsulent skal se på de 
kommunalpolitiske konse•
kvenser for udviklingen af
boligtyper. Jordsalget ligger
uden for bltdgettet, sagrle

hun.
Jan Heine (LA) beskrev 

Deguejorden som et rent 
Fort Knox • set i relation til 
»1,,uldreserverne«:

- Jeg ser de 45 grunde re-

�. 

Degnejorden midt i Lejre by bliver et umådeligt attraktivt areal at bygge pli. Under debatten i kommunal
bestyrelsen blev det flere gange nævnt, at grundene skal sælges til markedspris• hverken over eller under. 
Her et vue fra toppen af degnejorden, med sigte mod vest. Foto: Agnete Vistar 

præsentere 45 mio. kroner 
eller mere - det er en utro
ligt stor sum penge for Lej
re. Måske skal vi investere 
i yderligere jord, for der er 
jo ikke mange kommunale 
grunde mere. Jel( synes. det 
er uheldigt, at det er nogle 
økobuse-projekter, som er 
vedlagt sagen som bilag, 
sagde Jan Heine. 

Mette Touborg understre
· gecte, at den videre beslut-

ningsproccs bliver på et helt være ejerboliger. Vi har ikke 
åbent grnndlag mht. bolig- fået nogen opgørelse over, 
typer: hvot· mange borgere, der har 

• Men når der findes kon- henvendt sig om byggegrun
krete projekter, synes jeg, de der, så derfor undrer jeg 
de skal vedlægges i bilage- mig også over bilaget, sagde 
ne. Ellers kan man klandre hun. 
os for ikke at offentliggøre F1emmiug Damgaard 
dem.sagde hun. Larsen (V) mente, at det er 

Lena Holm Jensen (V) be- vigtigt, at udviklingen af 
skrev Degnejorden som no- området kommer til at leve 
gct nær et skatkammer: op til krav om høj kvalitet og 

- Vi går ind for, at der skal æstetik:

I C:ocnPl ,i�tPr� aivPr i11 lPkon�P.rt 

• Og ikke en kedeligt og
traditionel udstykning, men 
noget, der appellerer til fan
tasien. Kommunalbestyrel
sen skal også v.ære med - vi 
skal ikke bare flytte kom
maer, men komme med gode 
ideer, fastslog han. 

Borgmesteren nævnte, 
at politikerne i høj grad får 
indflydelse på Degnejorden; 
temamødet i marts giver 
mulighed for at byde ind 
med gode ideer. 

Carsten Rasmussen (S) 

lagde stor vægt på, at grun
dene skal sælges til mar
kedsprisen: 

- Vi skal have en rimelig
pds for jorden. Hvis vi er 
ublu mht. prisen, får vi ikke 
solgt noget, sagde han. 

Hans Olsen (S) kom ind på 
den tidligere udstykning af

Røglebakken: 
- Den har givet anledning

til diskussion om, hvor godt 
det nu var, og siden kritik 
af, hvordan det blev. For at 
hjælpe på situationen mener 
jeg, vi bør inddrage en by-og 
landsskabsplanlægger til at 
inspirere os, så vi får et or
clentligt kvalitetsniveau. jeg 
Vil ikke lægge mig fast på, 
om det skal være en samlet 
bebyggelse el ler enkelthuse. 
sagde Hans Olsen. 

I r:�_i:��---t•-· 
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ormangeog 
for høje boliger 
ANLÆG: Kritikken 
haglede ned over 
repræsentanterne 
for lokalplanforsla
get om Degnejor
dens boligprojekt 
på aftenens borger
møde på Allerslev 
Skole. 

Af Agnete Vistar 

LEJRE: For mange boliger, og 
alt for højt byggeri. Det var 
den ventede, massive kritik 
i aftes af projektet på det at
traktive areal Degnejorden 
midt i Lejre by, som pt er i 
høringfrem tilden2.januar. 

Det er anden gang, at et 

forslag til en lokalplan er 
i høring, og borgermødet 
fandt sted i Allerslev Skoles 
kantine, hvor et stort flertal 
blandt de cirka 70 fremmød
te Lejre-borgere var dybt 
skeptiske over boligplaner
ne. 

Lokalplanforslaget er re
videret. En af de seks klyn
ger af huse i midten og mod 
øst er taget ud, og Enghuse
ne mod vest kan nu rumme 
op til 35 boliger i fem mindre 
klynger. Men uden parke
ringspladser ved husene, 
hvilket vil forhindre flere 
ældre med rollator i at bo 
her, som en ældre herre sag
de i aftes. 

Også to af de store klynger 
i midten af Degnejords-area
let har fået fjernet p-pladser. 
I stedet er der to store parke-

ringsarealer; de øvrige tre 
store klynger har p-pladser 
indvendigt i gårdmiljøerne, 
og de fylder betydeligt min
dre, end folk i al almindelig
hed er gået ud fra, fortalte 
Daniel Hayden fra arkitekt
firmaet Dissing & Weitling. 
Alt i alt 144 p-pladser til 95 
boliger 

Med andre ord, mange 
flere boliger er nu bilfrie 
i forslaget. Men den helt 
store anke blandt aftenens 
fremmødte er højden og den 
kompakte fremtoning af det 
kommende byggeri. En her
re gjorde opmærksom på, at 
med en terrænforskydning 
på fire-fem meter på Degne
jorden, og boliger i op til 7 
meters højde, vil byggeriet 
udvikle sig til en voldsom 
skulpturpark. 

Flere andre pegede på, 
at byggeriet vil blive alt for 
voldsomt. markant for højt 
- og klapsalverne skyllede
gennem kantinen, når dette
blev nævnt. Daniel Hayden
svarede, at husene ikke vil
kunne ses på grund af de
høje træer, der plantes.

Især ned mod Lavringe 
A. Hvorfor skal husene der
ikke betragtes som randbe
byggelse, og derfor bygges
lavere, lød det.

Jan Adeltoft, der har ført 
kampagne mod planerne i 
en årrække, spurgte hvorfor 
kommunalbestyrelsen går 
ind for en urbanisering af 
landsbyen Lejre. Denne be
mærkning fik mange klap
salver. 

Herefter forlangte han 
et svar fra politikerne om 
hvorfor de går imod prote 
sterne fra beboerne i områ
d1 t, ikke mmdst Møllerjor
den, hvorhl formanden for 

Flere seniorboliger i en etage 
blev efterlyst igen og igen un
der aftenens borgermode. 

teknik- og miljøudvalget 
Ivan Mott (EL) svarede, at 
borgermøder ikke er tænkt 
som et politisk diskussions
forum. 

Susanne Rishede nævnte, 
at Degnejorden er en enestå
ende mulighed for at bygge 
noget til glæde for alle - de 
gamle, de unge og de enlige: 

- Det skal være lavt, ligne,
og det vil klæde kommunen 
at tage hånd om signe borge
re, sagde hun. 

Seniorboliger 
Daniel Hayden talte om, at 
visionen med boligprojektet 
er at skabe levende landsby 
med bæredygtig mangfol
dighed, skiftende boformer, 
gårdrum og fælleshuse. 

En yngre kvinde sagde, 
at hun ikke forstar, hvor
for man skal presse en ny, 
separat landsby ind i Lejre. 
Og rigtig mange fremmødte 
slog til lyd for seniorvenlige 
boliger i et plan, uden trap
per. 

Kritikerne af boligproJek
tet var godt repræsenterede. 
mens man ikke hørte så me-

get fra de, der er tiltrukket 
af projektet. De fik sjovt nok 
mæle gennem trafikforsker 
Filip Zibrandtsen fra Urban 
Creators, som sagde, at net
op de klyngehuse i to etager, 
som der lægges op til i forsla
get, er »top notch«. For det er 
lige præcis den type boliger, 
som mange mennesker ef
terspørger. 

43 på venteliste 
Og Henrik Svendsen, som 
har 43 på venteliste til et pro
jekt med seniorboliger i de 
vestligste klynger - Enghu
sene - slog til lyd for, at man 
ikke skal være så bekymret 
over boligprojektet. Omend 
der er god plads til forbed
ringer af lokalplanforslaget. 

- Der er mulighed for sam
men med lokale arkitekter 
at lave et attraktivt og kva
litetspræget projekt. det kan 
godt være, at I synes, at det 
er slemt med en højde på. 6,5 
meter, men det er altså ikke 
særlig højt. Og man kan ter
rænregulere en meter, så bo
ligerne kan tilpasses terræ
net, fremhævede han. 
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Indsigelse til forslag til lokalplan LK 50 for boliger på degnejorden fra Lone Christensen og 
Tyge Pontoppidan Jensen, ejere af naboejendommen Rødkildebanken 25.
Lejre Kommune har den 29. november anmodet om vores eventuelle indsigelser eller kommentar til det 
reviderede lokalplanforslag LK50. 
Vi konstatere med stor tilfredshed, at der i det reviderede lokalplanforsalg er taget højde for den del af 
vores indsigelse, der vedrører vinduer i gavltrekanten.
Som nærmeste nabo til Degnejorden er vi dog fortsat meget kede af, at i den del af forslaget, der omhand-
ler området der støder op til vores ejendom, er bebyggelsen presset helt op i skel mod vores ejendom. 
Således bliver der i netop det område, ikke taget hensyn til principperne om en grøn afgrænsning af det 
fremtidige boligområde. Principper der ses indarbejdet i det øvrige område og som tillige har været det 
gennemgående princip i de tidligere planer for de omkringliggende områder. Principper, der giver et mere 
grønt udtryk for området, mindsker den udefra visuelle kompaktheden i bebyggelsen og derved også 
minimere indbliksgenerne.
Den foreslåede randbebyggelse i område A2 er i sin helhed beliggende tættere på vores ejendom end de 
øvrige randbebyggelsers placering i forhold til naboer. Dertil kommer, at terrænet er i samme kote ud for 
vores ejendom, til forskel for ejendommene længst mod vest, hvor der er et terrænfald mod Degnejorden. 
På vedhæftet kortbilag er vist, hvordan de øvrige randbebyggelsers afstand er til naboerne i forhold til 
randbebyggelsen ud for vores ejendom. Vi skal derfor foreslå, at byggefeltet A2 rykkes væk fra vores 
ejendom med en afstand svarende til bredden på byggefelterne eller at randbebyggelsen i område A2 gøres 
bredere ved, at randbebyggelsen føres ned langs den nordvestlige side. Det område randbebyggelsen 
ønskes udvidet med, er vist med rød skravering på vedhæftet kortbilag. Herved opnår vi at kompaktheden 
mindskes i området ud for vores ejendom og opnår til dels de samme goder, som tildeles de øvrige naboer 
med sydvendte haver mod Degnejorden.
Vores ønske underbygges tillige af, at der i den gældende lokalplan for Rødkildebanken, i beskrivelsen af 
forholdet til den øvrige planlægning for området, er anført en restrummelighed for Rynkebjerggård på 55 
boliger. Et forhold vi lagde vægt på, da vi købte vores ejendommen af Lejre kommune.
Vi håber I vil se positivt på vores indsigelser og ændre lokalplanforslaget i overensstemmelse 
hermed. Ønsket var tillige en del af vores indsigelse ved det første lokalplanforslag, hvor 
administrationen viste forståelse for vores høringssvar i hvidbogen punkt 2.6, jf. referat fra 
udvalget for Teknik & Miljø den 2. september. 

Med venlig hilsen
Rødkildebanken 25 (red.)
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Kortbilag 4. Byggefelter, terrassezoner og fælleszoner 
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1. januar 2020

Højby landsby

Høringssvar fra Højby Bylaug 

til fornyet høring for lokalplan LK 50 Degnejorden

I dette høringssvar forholder vi os til den nye lokalplans konsekvenser for trafik og dermed sikkerhed, 
tryghed og fællesskab for os i Højby landsby. Dele af dette høringssvar er en repetition af vores høringssvar 
til LK 46 for Skråningen 27. juli 2017, da den grundlæggende problematik ikke er løst og nu kun forstærkes.

Højby landsby er en levende og velfungerende landsby med mange børnefamilier. På grund af de store 
udstykninger nær Højby landsby siden 2017, nemlig Skolelodden, Valdemarsgård og Skråningen, og nu 
snart Skråningen 2, har vi på nuværende tidspunkt været påvirkede af den tunge byggetrafik gennem vores 
landsby i flere år, og den daglige biltrafik gennem vores landsby er ikke overraskende blevet øget markant 
fra 2016 til 2020.

I Højby landsby er vi ved at være godt trætte af alle de tungtlæssede byggelastbiler og det konstant 
eskalerende antal pendlerbilister, der drøner gennem Vores Sted. Mange har boet her længe, mens andre 
er flyttet hertil inden for den seneste håndfuld år, og for sidstnævnte gruppes vedkommende var der en 
forventning om ro, grønne omgivelser og et trygt sted for børnene at færdes. 

I stedet har Højby landsby de seneste år fungeret som et gennemkørselsområde for tung trafik, hvilket er 
ødelæggende for roen, stemningen og snakken med genboen. Desuden er det tiltagende utrygt at lade 
vores børn smutte over vejen hen til vennerne og cykle i skole. Det er ærgerlig udvikling, som vi dog fortsat 
nærer et håb om, at kommunen vil gøre noget for at afbøde.

Den fortsatte voldsomme udstykning i og omkring Lejre stationsby - nu også på Rynkebjerggårdsvej og snart 
Degnejorden - øger biltrafikpresset på os. Vi kan forstå, at tilkørselsvejen til Degnejorden nu bliver 
Langskelsvej, hvilket igen betyder mere byggetrafik og derefter flere gennemkørende bilister til os i Højby 
landsby. 

Vi ønsker derfor, at kommunen igangsætter en dialog med os i Højby Bylaug om måder at forbedre 
bevægelsesfriheden for fodgængere og cyklister i her på Vores Sted - det vil sige på de dele af Højbyvej 
og Rorupvej, som løber gennem Højby. 

Vi skal alle sammen være her. Med de mange udstykninger, som er sket og fortsat sker i kommunen, så 
oplever vi i landsbyerne, at vi bliver glemt og kørt over.

Vi erfarer i Højby landsby, hvordan det er de gennemkørende bilister, som kommunen har givet forrang og 
forkørselsret i en rum tid. Nu vil vi, som bor i landsbyerne, også gerne have fod på egen vej igen. Så 
hvordan kan vi finde en god løsning, så kommunens bilister fortsat kan pendle på arbejde i bil, men så vi 
landsbyboere også trygt kan bruge vores egne veje til at gå og cykle på? 

Er det vigtigst for Vores Kommune, at Vores Landsbybørn selv har mulighed for at cykle i skole 
og på besøg hos hinanden for at lege? Eller er det vigtigst for Vores Kommune, at pendler-
bilisten endelig ikke skal sætte hastigheden ned, så det tager hende et minut ekstra at køre 
gennem landsbyen på vej til og fra arbejde?

Brev nr. 10



Side 2 af 3

I forbindelse med endnu en udstykning - udstykningen af Degnejorden:

Højby Bylaug foreslår: 

Dialog mellem Højby Bylaug og kommunen om trafiksikkerhed og stiplaner i - og i tilknytning til - Højby 
landsby. Det er ubehageligt, når noget pludselig sker her på Vores Sted, uden vi ved noget om det - fx da 
der pludselig blev nyasfalteret for et års tid siden og bump skrællet væk (og efter nogen tid genetableret). 
Det er utrygt ikke at vide, hvad der skal ske. I følge stiplanen fra 2017 (2018) skal der etableres et cykel pit 
stop i Højby. Som vi tidligere har nævnt for kommunen, ønsker vi at blive inddraget i drøftelserne om pit 
stoppets placering og udformning. Samme ønske gælder for alle andre tiltag angående trafiksikkerhed og 
stiplaner, ligesom vi jo i princippet høres ved udstykninger: Vi ønsker dialog med kommunen om ændringer, 
forandringer, forbedringer - for det er jo Vores Sted, eller hvad?

Konkrete idéer klar til drøftelse med det samme: 

o Nedsættelse af hastigheden: Vi ønsker 30 km/t gennem hele Højby, hvilket vil sige på de
dele af Højbyvej og Rorupvej, som løber gennem Højby landsby. Den direkte adgang for
indkørsler og havelåger ud til de gennemkørende bilister er utrygt for bløde trafikanter, når
der køres 40 km/t - især med det fortsat stigende antal gennemkørende bilister.

Det kan være svært at gøre noget ved antallet af gennemkørende biler, når vi nu
udstykker nye boligområder i så voldsom en hast, som vi gør i Vores Kommune, men vi
kan let gøre noget ved disse bilers hastighed. Det kræver blot en beslutning.

o Etablering af et ekstra bump på Rorupvej mellem udkørslen fra
Valdemarsgårdudstykningen og Rorupvej nr. 23, så hastigheden på bilerne tvinges ned,
inden bilerne kører ind i svinget.

o Lejres Grønne LandsbyPorte: Indsnævring af vejene ved indkørslen til Højby på såvel
Rorupvej - før og efter Højby landsby - som på Højbyvej - før og efter Højby landsby - fx
ligesom ved indkørslen til Gl. Lejre. Kommunen kunne plante buske og træer ved portene,
hvilket ville medvirke til en begrønning af også Vores Landsby, og ikke kun af de nye
udstykninger.

o Opstribning, som skaber visuel plads til blød trafik langs Højbyvej og Rorupvej i Højby
landsby på de strækninger, hvor det er muligt. Dette har vi kort haft drøftet med en af
kommunens medarbejdere i forbindelse med nyasfalteringen, men måske er det værd at
drøfte fordele og ulemper ved det igen.

o Cykelstier: Kommunens reviderede stiplan fra 2018 projekt nr. 41, som er en
"dobbeltrettet cykelsti i åbent land" langs Rorupvej mellem Højby og Rorup (skolevej og
rekreativ rute): Måske kunne den planlagte sti med fordel laves til en dobbeltrettet
fællessti i eget tracé, evt. med indlagte solcelledrevne diodelys i asfalten til at markere
stiens forløb i mørke. Uanset hvad er vi i Højby naturligt meget interesserede i, hvordan
cykelstiens forløb enten afsluttes på en god måde ved indkørslen til Højby eller på en god
måde føres videre igennem landsbyen, fx ved opstribning. Desuden er det værd at
genoverveje etableringen cykelsti mellem Højby og Viby, hvilket efter sigende var en del af
kommunens planer for nogle år siden.
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Det vigtigste for os i Højby lige nu er dog, hvordan biler og fodgængere og cykelister kan færdes trygt 
sammen på vejene i selve Højby landsby. Det bringer os tilbage til ønsket om nedsat hastighed til 30 km/t i 
hele Højby landsby. 

o Kampagne?:

"Din pendlervej - Min boligvej - Vores Sted"

"Din gennemkørsel - Min indkørsel - Vores Sted"

"Din bilvej - Mit barns cykelvej - Vores Sted"

Vi bemærker, at bedre oversigtsforhold, som fx skabes når beboere kraftigt beskærer en stor busk lige ud til 
vejen, IKKE giver mere sikkerhed og tryghed for den bløde trafik, idet bilister med bedre udsyn typisk kører 
hurtigere, ligesom bredere vejbaner også får folk til at trykke på speederen. Vi nævner blot dette, fordi der 
virker til at være nogle udbredte misforståelser omkring dette med udsyn i forhold til sikkerhed.

Med venlig hilsen
Højby Bylaug

Kontaktperson: 
Malene Simonsen

_ _ _ _ _ 

Bilag om hastighed: Gør det reelt gør en forskel eller ej for de bløde trafikanter, hvis vi nedsætter bilernes 
hastighed på vores små veje bare lidt? Ja, det gør det. På et website fandt vi følgende tal: 

Sådan påvirker din fart trafiksikkerheden

 Hvis 2 biler kører henholdsvis 50 km/t og 60 km/t, vil den bil, der kører 50 km/t kunne nå at
stoppe ved en given forhindring. Den bil, der kører 60 km/ vil ramme forhindringen med 44 
km/t.

 Statistikker viser, at bliver du ramt med en hastighed under 40 km/t, er sandsynligheden
for overlevelse stor. Men over 40 km/t er der stor risiko for alvorlige skader og dødsfald.

 Hvis en fodgænger bliver ramt med 50 km/t, er der 40% risiko for, at personen dør. Rammes
fodgængeren med 60 km/t, er risikoen helt oppe på 70%.

Kopieret fra websitet BedreBilist.dk: http://www.bedrebilist.dk/bilist-haandbogen/fart-og-trafik/, set d. 3. juli 2017
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Vedr. Lokalplan for Degnejorden.

1. Urimeligt at der ikke er tilkørsels mulighed for Enghusene. Der bør
kunne køres helt til døren , både med brandbiler, ambulancer, FLEX
trafik. Hvis man tiltænker at der skal bo ældre mennesker i husene vil
det være at foretrække at man kan køre sine indkøb til døren.

2. Ved cykelstien der krydser kan der opsættes bomme, som der er flere
andre steder hvor cykelister skal krydse vej.

mvh

 Flædevadsvej 3
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Hej 

Vi har en indsigelse imod bestemmelserne om randbebyggelse jævnfør paragraf 6.18 og 6.19 og 
kortbilag 4. Vi mener at paragraffernes bestemmelser skal udvides til engboligerne mod vest i 
områderne C3 og C4. Især begrænsningen i højde vil være af stor vigtighed for naboerne mod vest 
samt ikke mindst for den almindelige udsigt fra åen. I forvejen vil bygninger i den størrelse virke 
enorme på grund af terrænforskellen fra åen og op, men det vil dog hjælpe på hele udsigten til 
landskabet og den æstetiske virkning, hvis boligerne mod vest i klynge C3 og C4 gøres til 
randbebyggelse. 

Vi skal endnu engang gøre opmærksom på, at vi finder det uhensigtsmæssigt med det store antal 
mulige boliger og skal henstille til, at det maksimale antal boliger reduceres. 

Vi har også den kommentar, at vi støtter op om lokalplanens forslag om ikke at anlægge 
tilkørselsveje og parkeringspladser ved enghusene på grund af den øgede trafikfare, der vil være 
forbundet med dette. 

Med venlig hilsen

Gammel Byvej 1
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From:      Asta Hooge Poulsen
Sent:       Mon, 23 Dec 2019 15:17:49 +0100
To:                        Plan (Fællespostkasse)
Subject:                Høringssvar: Lokalplan LK 50 for boliger på Degnejorden i Allerslev, Lejre kommune
Attachments:                   Signaturbevis.txt

Hej plan-afdeling.
Hermed Fors høringssvar til LK50 på Degnejorden. 
Området skal kun spildevandskloakeres. I den forbindelse vil der skulle være en præcis udstykningsplan, så 
det er muligt for Fors at præcisere tilslutningerne og tilslutningsbidrag. Der skal i den forbindelse afsættes 
areal i lokalplanen til mulig pumpestation, som der skal være adgangsvej til. Dette skyldes at området ligger 
lavt, og der derfor kan være problemer med afledning af spildevand ved gravitation. For at kunne opfylde 
forsyningspligten er det derfor vigtigt, at der sikres areal til mulig pumpestation. Det skal i den forbindelse 
sikres at et anlæg placeres hensigtsmæssigt på grunden, så det er muligt at gennemføre en effektiv og 
hensigtsmæssig forsyning af ejendommene. 
Til vest for lokalplansområdet har Fors ledninger i jorden. Disse ligger ikke inden for lokalplansområdet, så 
dette er blot en orientering. Hvis der skulle ske ændring i matriklen udformning, som vil kunne have 
indflydelse på disse ledninger, vil Fors meget gerne informeres, da det vil have indflydelse på en mulig 
deklarering af ledningerne.
Supplerende vil vi gøre opmærksomme på, at der ved større regnvandshændelser kan ske en stor aflejring 
af vand på midten af grunden, hvortil en større regnvandshåndtering vil være nødvendig. Da der skal 
arbejdes med nedsivning på grunden er det relevant at udelukke anvendelsen af zink, da det kan påvirke 
miljøet. 
I er velkomne til at tage kontakt hvis i har spørgsmål eller kommentarer til ovenstående. 
Rigtig god jul og godt nytår!
Venlig hilsen
Asta Hooge Poulsen
Planlægger
PUK

Fors A/S, Tåstrup Møllevej 5, 4300 Holbæk
Omstilling: 70 20 20 66
Direkte: 30 35 40 14
ahp@fors.dk
fors.dk
facebook.com/fors2016 
Fra: plandata_noreply@erst.dk <plandata_noreply@erst.dk> 
Sendt: 29. november 2019 09:52
Til: Plan <plan@fors.dk>
Emne: Meddelelse om statusændring til forslag for lokalplan: "Lokalplan LK 50 for boliger på Degnejorden i 
Allerslev", Lejre kommune
Der er blevet indberettet ændringer til Plandata.dk, og nedenstående plan har gennemgået et statusskift: 

Planid: 9695855
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Til Lejre Kommune Center for Teknik & Miljø 

Jeg skriver fordi jeg er bekymret at sti systemet mellem Valdemarsgård og Skråningen og 
Skjoldungerne børnehave bliver meget påvirket af Degnejorden boligområdet.
Det ser ud som om stien langs Langskelsvej skal være krydset af flere biler, som skal køre til 
Degnejorden. Jeg kan ikke se løsningen til dette i lokalplanen og jeg synes at det er vigtigt at bevare 
en sikker vej til de små cyklister. Der er mange børn som bruger stierne når de skal til børnehaven 
inkluderet min søn.

Envidere synes jeg at det er ærgerligt at Område C bliver bebygget, hvor der er en dejlig eng i dag. 
Jeg vil foreslå at flytte byggelinjen til cykel- og gangsti mellem engen og marken, for at i hvert fald 
bevare engen.

Degnjorden er et fint åbent område, som giver en fornemmelse af at man bo i en landsby og det 
bliver ødelagt ved indførelsen af lokalplanen. Jeg synes at det er super ærgerligt.

Med venlig hilsen 
------------------------------------------------
Danuta Wlizlo
zero waste-inspired artist and workshop facilitator
artofzerowaste.com
Instagram: artofzerowaste
www.facebook.com/artofzerowaste 

member of LEA
LINK Environmental Ambassadors
linkdenmark.com
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Administrationens vurdering:
Fornyet høring af Lokalplan LK 50 for boliger på Degnejorden 

I den fornyede høring af lokalplanen er der indkommet 14 høringssvar.

Flere høringssvar omhandler samme temaer, herunder antallet af boliger, højden på byggeriet, tætheden til 
åen. Derfor har administrationens valgt at behandle høringssvarene tematisk. Formålet er at give et bedre 
overblik over indsigelserne og mulighed for at vurdere behovet for ændringer i planen. Temaerne følger 
lokalplanens opbygning af bestemmelser. Ved de enkelte punkter er i parentes angivet, hvilke høringssvar, 
det enkelte punkt vedrører.

Gennemgående bemærkninger Forslag til ændring

1.1 Nærheden til Lavringe Å
Bebyggelsen kommer for tæt på Lavringe Å og de store naturkvaliteter, der 
ligger i den grønne kile langs åen. Bebyggelsen bør derfor trækkes tilbage i 
overensstemmelse med den generelle åbeskyttelseslinje 150 meter fra midten 
af åen. Hvis åbeskyttelseslinjen tidligere er blevet reduceret, så bør dette 
fremgå af lokalplanen.
(Brev 1, 2, 4, 6, 8 og 14).

Administrationens kommentar:
Degnejorden følger den overordnede udbygning langs den østlige side af 
Lavringe Å, der i øvrigt svarer til afgrænsningen i den gældende lokalplan. 
Degnejorden ligger derfor i samme afstand fra Lavringe Å, som eksempelvis 
Møllerjorden og Åbanken. Sidstnævnte ligger i øvrigt delvist tættere på åen. I 
forbindelse med denne udbygning langs den østlige side, blev 
åbeskyttelseslinjen reduceret.  Den nuværende linje ligger derfor 85-90 meter 
fra midten af åen. Administrationen har været i dialog med Miljøstyrelsen, 
som vurderer, at lokalplanen ikke er i modstrid med beskyttelsesinteresserne.

Administrationen foreslår, at lokalplanen tilføjes en redegørelse for den 
tidligere reducering af åbeskyttelseslinjen. 

 

Tidligere reducering af 
åbeskyttelseslinjen tilføjes 
lokalplanens redegørelse.

1.2 Antallet af boliger
Antallet af boliger i lokalplanen er for højt og bør sættes ned. Tilflyttere i 95 
nye boliger vil give et stort tryk på den lokale infrastruktur og vil påvirke den 
fred og ro, som er en stor kvalitet ved at bo i Lejre i dag. Et maksimum på 45-
60 nye boliger på Degnejorden er mere passende, da det er mere lig 
naboområderne Rødkildebanken og Møllerjorden.
(Brev 2, 5, 8 og 12)

Administrationens vurdering:
Det er administrationens vurdering, at forslagets nuværende antal boliger er 
passende i forhold til at skabe et levende bomiljø i klyngerne og på 
Livsnerven. At skabe liv mellem husene har været en del af målet med 
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arkitektkonkurrence. Boligtyperne er rækkehuse og fritliggende huse, hvor 
idéen om at bo tættere - end det er tilfældet i nabobebyggelserne - er central 
for at understøtte fællesskabet både mellem beboerne i klyngerne og i den 
samlede bebyggelse. Der ligger nogle andre intentioner til grund for byggeriet 
på Degnejorden end f.eks. på Møllerjorden og en direkte sammenligning 
vurderer administrationen ikke er aktuel. Tætheden i byggeriet er en del af 
tanken om fællesskab, den har betydning i forhold til at skabe liv i mellem 
husene og for intentionen om at lave et bæredygtigt boligprojekt. En 
intention med projektet har også været at få skabt mere mangfoldighed i 
boligmassen i byen, der kan understøtte de aktuelle og fremtidige behov for 
mindre boliger til par og enlige. Flere ældre ønsker mindre boliger, men når 
forældre bliver skilt er der pt. ikke boliger til at begge parter kan blive boende 
i byen, hvis man ønsker det af hensyn til børnene. Ingen ændringer

1.3 Bebyggelsens højde og antal etager
Boligbebyggelsen på max 6,5 meter er for høj og to etager vil ”rage op” i det 
eksisterende én-etages parcelhusområde.  To etager er ikke attraktivt for 
dårligt gående og lokalplanen bør i det hele taget være mere 
imødekommende for seniorer, fx sikre boliger i ét plan, uden trapper etc. 
Særligt Engklyngerne (Delområde C) nærmest åen bør kun opføres i ét plan. 
(Brev 3, 4, 5, 8 og 12)

Administrationens vurdering:
Det er administrationens vurdering, at boliger i 2 plan og boligbyggeri i max 
6,5 meters højde (randbebyggelsen undtaget) vil give muligheder for et mere 
klimavenligt byggeri og samtidig bidrage til et mere varieret boligudbud i 
byen. Der er ifølge lokalplanen stadig mulighed for at opføre boliger i ét plan - 
blandt andet i randbebyggelsen. Dele af Engklyngerne vil have tæt til 
parkeringspladsen og i Gårdklyngerne vil der være bolignær parkering i 
gårdrummene. Ingen ændringer

1.4 Trafikudviklingen i Lejre by (Brev nr. 10 fra Højby Bylaug)
Flere års byudvikling og voksende trafikmængde, ikke mindst til og fra 
byggepladser, har spoleret den fred og ro, som ellers har karakteriseret Højby 
og Lejre by i øvrigt. Højby Bylaug ønsker derfor dialog om en række konkrete 
forhold, herunder muligheden for hastighedsbegrænsninger på Rorupvej, 
oplevelsen af forrang af den gennemkørende trafik gennem Højby, gener fra 
lastbiler til og fra Valdemarsgård-udstykningen, utryg færdsel for skolebørn 
og generelt mere involvering i lokale trafikprojekter.

Administrationens vurdering:
Administrationen anerkender den gennemgribende udvikling, som byen i en 
højkonjuktur går gennem og, at blandt andet Valdemarsgård-udstykningen 
påvirker den lokale trafik, ikke mindst i Højby. Der er i forbindelse med 
lokalplanen blevet arbejdet med påvirkningen på det omkringliggende vejnet. 
Vurderingen lyder, at Langskelsvej, Rorupvej og Højbyvej kan håndtere den 
øgede trafikmængde, men at der samtidig kan kigges på Rorupvejs forløb og 
indretning for at øge trafiksikkerheden. Det videre arbejde med disse forhold 
håndteres ikke med denne lokalplan, men inddrages i trafikplanlægningen for 
byen. Det følges der op på her i 2020. Ingen ændringer
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Konkrete bemærkninger

Brev nr. 6

6.2
Nogle af Engklyngerne bør rykkes mod vest for at skabe mere plads imellem. 
Disse bør opføres i forskudte plan for at mindske oplevet terrænforskel fra 
stien ved åen. Terrassezoner ligger for tæt.

Administrationens vurdering:
Engklyngernes nærhed til de andre klynger (mod øst) og relationen til det 
centrale mødested, forsamlingshuset og Livsnerven er væsentlig for 
projektet. Samtidig vurderer administrationen, at det er væsentligt at bevare 
størrelsen på det åbne, grønne areal mod Lavringe Å. Af disse to årsager 
forslår administrationen at bibeholde Engklyngernes nuværende placering.

Administrationen er enig i pointen om, at der bør være mulighed for at 
opføre boligerne i forskudte plan. Administrationen vurderer, at det bør 
gælde hele området og ikke kun Eng-klyngerne, da terrænet generelt er 
varierende inden for lokalplanområdet.

Ingen ændringer

Der indføjes en ny paragraf efter 
§ 6.3, som lyder: 
”Boligbebyggelsen kan opføres i 
forskudte plan.”

Efterfølgende paragraffers 
nummer konsekvensrettes.

6.3
Engklynge C5 bør disponeres med gårdmiljø vendt mod nord-vest. I forslaget 
er klyngens åbning vendt mod Livsnerven (mod øst).

Administrationens vurdering:
Der er en væsentlig pointe i, at Engklyngernes gårdrum orienterer sig mod 
Livsnerven og de aktiviteter der foregår dér. En del af tanken er også, at alle 
boliger skal have boligadgang via gårdrummet, hvilke kan blive vanskeligt, 
hvis klyngernes åbning orienterer mod vest. Ingen ændringer

6.4
Engklynge C4 bør være rektangulært og rykkes mod syd, så der bliver bedre 
plads til fælleshus og p-pladser til de C5 og fælleshuset. 

Administrationens vurdering:
Formen på den enkelte klynge afhænger også af antallet af boliger, hvilket 
betyder, at C4 stadig kan blive rektangulær. Forsamlingshusets placering på 
østsiden af stien sikrer en sammenhæng med Livsnervens mødesteder. Ingen ændringer

6.5
Engklyngerne bør vinkles, så de giver højere diversitet og private zoner

Administrationens vurdering:
Engklyngerne er som sagt orienteret mod Livsnerven, hvilke også giver 
forskellige vinkler på klyngerne. Administrationen medgiver, at det er tæt, 
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men det er også en del af tanken, at den enkelte bolig har mindre privat 
uderum til fordel for lidt større, samlede fælles udearealer mellem klyngerne. 
Lokalplanen giver samtidig mulighed for, at etablere lave mure eller levende 
hegn, som kan definere de private zoner rundt omkring den enkelte bolig. Ingen ændringer

6.6 + 6.7
Eksisterende sti mellem Møllerjorden og skolestien bør bevares og erstatte 
den i forslaget udlagte sti. Bestemmelser om belysning kan tilpasses. Det 
virker ikke bæredygtigt at nedlægge en velfungerende sti, som i øvrigt kan 
indgå i det fremtidige projekt.

Hvis stien bevares vil der være bedre plads til Engklyngernes fælleshus.

Administrationens vurdering:
I revideringen af projektet har administrationen arbejdet meget med stiens 
forløb og vurderet, at Livsnerven og stien af trafiksikkerhedsmæssige årsager 
ikke skal krydse hinanden. I så fald er det nødvendigt at omlægge stien. 
Administrationen vurderer, at der er afsat tilstrækkelig plads til 
forsamlingshuset. Ingen ændringer

6.8
§ 6.23 om udformning af tage på fælleshuse bør udgå, da det ikke 
nødvendigvis understøtter anvendelsen af fælleshusene.

Administrationens vurdering:
De fælles træk ved fælleshusenes tagform er med til at sikre en vis 
arkitektonisk sammenhæng i bebyggelsen langs Livsnerven. Inden for disse 
rammer vurderer administrationen, at der er mulighed for passende variation 
ved det enkelte fælleshus. Anvendelsen af fælleshusene kan variere fra 
spisested, køkken, værksted, motionsrum, gæsteværelser og meget andet. Ingen ændringer

6.9
§ 6.15 om taghældning bør ændres til 5-35 grader, fremfor de i forslaget 25-
35 grader.

Administrationens vurdering:
Administrationen vurderer, at det er væsentligt at sikre en hældning på tage, 
ikke mindst for benyttelse af 1. sal i den enkelte bebyggelse. Derudover 
forholder forslagets nuværende taghældning sig til det omkringliggende 
byggeri og administrationen forslår derfor, at bibeholde den nuværende 
taghældning.
 

Ingen ændringer

6.10 + 6.11
Forsamlingshus i § 6.22 bør ikke være for alle på Degnejorden, men blot for 
Engklyngerne, som i øvrigt skal færdes over stien for at komme til fælleshuset. 
De resterende klynger har egne fælleshuse og kan i øvrigt anvende Domus 
Felix til større arrangementer.

Administrationens vurdering:
Det er intentionen, at forsamlingshuset (og de øvrige fælleshuse) skal kunne 
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understøtte aktiviteter på tværs af klyngestrukturen, således at Degnejordens 
beboere kan have glæde af hinandens fælles faciliteter. Lokalplanen kan dog 
ikke regulere for ejerforhold. Ingen ændringer

6.12
Gadeklynge B2 og p-plads øst for bør byttes om, så p-pladsen bedre kan 
betjene de omkringliggende klynger.

Administrationens vurdering:
Parkeringspladsen er placeret nærmest adgangsvejen (Langskelsvej) og 
arealerne mellem klyngerne er væsentlige udearealer, hvor beboerne kan 
færdes frit uden biler og parkering. Administration vurderer, at afstanden fra 
p-pladsen til B1 og B2 er minimal. Gårdklyngerne (A) har parkering i 
gårdrummene. Ingen ændringer

6.13
Henvisning til kortbilag 8 i § 5.13 bør tilrettes, da kortbilag 8 ikke fremgår af 
forslaget.

Administrationens vurdering:
Henvisningen bør være til cykelparkering, som vises på kortbilag 7.
  

§ 5.13 tilrettes, så der henvises til 
kortbilag 7 for cykelparkering.

6.14
Lovpligtig kørevej til Engklyngerne bør fremgå af kortbilagene. Klynge C4 og 
C5 bør have adgangsvej fra p-plads øst for stien.

Administrationens vurdering:
Der skal sikres adgangsvej til Engklyngerne for udrykningskøretøjer, flyttebiler 
m.m. Dette vil blive sikret i et kommende vejprojekt. Administrationen 
foreslår dog, at tilføje til lokalplanen, at der sikres adgang til de enkelte 
klynger og at denne vejadgang udføres i græsarmeringssten eller lignende for 
at sikre et grønt udtryk.  

I § 5 tilføjes en bestemmelse, der 
lyder: 
”Til Engklyngerne i delområde C 
skal der anlægges brandvej med 
kørefast belægning i form af 
græsarmeringssten eller lignende 
belægning, som giver et grønt 
udtryk og som giver mulighed for 
nedsivning af regnvand.”

6.15
Udlæg til p-pladser til Engklyngerne lever ikke op til forslaget parkeringsnorm 
på 1,5 p-plads/bil. Derfor bør der placeres 3 p-pladser ved hver Engklynge, 
blandt andet for at øge tilgængeligheden for dårlig gående og ældre. Disse p-
pladser bør anlægges ligesom langs Livsnerven.

Administrations vurdering:
Administrationen anbefaler fortsat at vedholde, at der ikke udlægges p-
pladser på vestlig side af stien. Boligerne i Gårdklyngerne indeholder bolignær 
parkering og det understøtter trafiksikkerheden, at sti og vej ikke skal krydse 
hinanden. Ingen ændringer
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6.16
§ 7.5 bør tilføjes, at facader kan opføres i jordfarver og evt. blandet med hvid 
eller sort.

Administrations vurdering:
§ 7 indeholder et relativt bredt spektrum af (jord)farver, som bebyggelsen 
kan opføres i, herunder mørke og lys nuancer. Administrationen ser derfor 
ikke behov for at tilføje yderligere. Ingen ændringer

6.17
§ 12.3 om ibrugtagen af Engklyngerne bør rettes til, at opførelsen af 
forsamlingshuset skal være påbegyndt, når 2/3 af boligerne er taget i brug. 
Dette begrundes med, at der skal være beboere før fælleshuset kan anvendes.

Administrations vurdering:
Administrationen vurderer, at det vil være vanskeligt at håndhæve en sådan 
løsning og forslår at fastholde lokalplanens nuværende betingelse om, at 
forsamlingshuset skal være opført inden boligerne i Engklyngerne kan tages i 
brug. Hensigten er at sikre, at bebyggelsen opføres og beboerne har et fælles 
sted at mødes, når de flytter ind. Ingen ændringer

6.18 + 6.19
Der bør være mulighed for at opføre glastag på Engklyngernes gårdrum. (§ 
8.2).

Det bør fremgå af § 10.2, at hvis der opføres glastag må max 20 % af 
gårdarealet indrettes med fast belægning. 

Administrations vurdering:
I arkitektkonkurrencen for projektet indgik der forslag til Atriumhuse med 
glastag, der hvor Enghusene nu ligger. I dommerbetænkningen blev det dog 
nævnt, at ”det samlende tag gør bebyggelsen større. Ydermere tvivles der på 
kvaliteten af det indeliggende rum (gårdrummet).”
Administrationen foreslår derfor ikke at muliggøre glastag på gårdrummene. 
Der er dog stadig mulighed for at lave delvise overdækninger i gårdrummene. Ingen ændringer

6.20
Der bør være mulighed for at opføre skorsten på forsamlingshus for 
Engklyngerne (§7.13)

Administrations vurdering:
Skorstensforbud har af miljømæssige årsager til hensigt at sikre ingen 
opførelse af brændeovne. Administrationen ser ingen grund til, at det ikke 
skulle gælde forsamlingshuset og fællehuse i øvrigt. Ingen ændringer

6.21
Lokalplanen bør give mulighed for specifikke varmeforsyningsløsninger og 
bestemmelser om tilladelser, hvis der skal nedgraves slanger til jordvarme 
mellem lokalplanområdet og Lavringe Å.
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Administrations vurdering:
Lokalplanen regulerer ikke kollektiv varmeforsyning af området, men stiller 
sig ikke i vejen for en kollektiv varmepumpeløsning frem for individuelle 
varmepumper. Som udgangspunkt kan der ikke etableres naturgas som 
opvarmningsform. Ingen ændringer

6.22
Arkæologiske forundersøgelser bør være afsluttet inden området frigives til 
byggeri.

Administrations vurdering:
Forundersøgelserne er bestilt hos Roskilde Museum og igangsættes i løbet af 
vinteren/foråret 2020.  Resultaterne vil efter planen foreligge inden byggeriet 
påbegyndes. Ingen ændringer

6.23
Regnvandsbassinet mellem området og Lavringe Å bør kunne anvendes til 
afvanding af Delområde C.

Administrations vurdering:
Ifølge Spildevandsplanen skal lokalplanområdet kun spildevandskloakeres, 
hvilket betyder, at regnvandet skal håndteres på egen grund, og altså ikke via 
rørføring til andre områder. Fors er ejer af det tørre bassin vest for området 
og det vil umiddelbart kræve et tilslutningsbidrag, hvis regnvandet fra 
Engklyngerne skal ledes dertil. 

Grundet uvished om mulighederne for lokal nedsivning forslår 
administrationen dog, at der i lokalplanen løsnes lidt op for 
regnvandshåndteringen, så vandet kan håndteres på anden vis.

§ 10.1 ændres til:
”Regnvandet skal så vidt muligt 
håndteres og nedsives lokalt.”

Brev nr. 7

7.1
Bebyggelsens materialer og udseende bør passe bedre ind i omgivelserne.

Administrationens vurdering:
Dette projekt bygger på tanken om variation og mangfoldighed, også i 
materialer. Træ som facademateriale har eksempelvis også et 
bæredygtighedsaspekt i sig. Det er administrationens vurdering, at 
eksempelvis lokalplanens nuværende muligheder for tagmaterialerne sort 
tagpap, sedum- eller zink-tage bidrager til området med passende 
adspredelse til de røde lervinge-tegl. Lokalplanen giver også mulighed for 
sidstnævnte. Stålplader, som også er en mulighed, giver bedre muligheder for 
at genanvende tagvandet. Ingen ændringer

7.2
Klimamæssigt bør der planlægges for større fælleshuse og mindre, og lidt 
færre, boliger. Det bør sikres, at der opføres fælleshuse svarende til 10 
m2/bolig.
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Administrationens vurdering:
Størrelsen af de enkelte boliger fastsættes ikke i lokalplanen. Men en del af 
tanken bag projektet er, at alle beboere på Degnejorden kan drage nytte af 
alle fælleshuse, og at forsamlingshuset skal være ét samlende sted, hvor alle 
beboere kan mødes. De enkelte fælleshuse kan så have forskellige funktioner, 
som fx cykelværksted, motionsrum, kontorplads eller andet. 

Administrationen er optaget af at sikre et passende areal til fællesfaciliteter 
og at sikre tilgængelighed for alle. Det er dog ikke fastlagt, at Degnejorden 
skal være ét stort bofællesskab eller flere små. Andre former for beboelse 
skal derfor også tænkes ind i dette. Lokalplanen sikrer pt. 30-70 m2 fælleshus 
til den enkelte klynge og 110-150 m2 til forsamlingshus. Det svarer til cirka 4 
m2 / bolig.

Administrationen foreslår at ændre bestemmelserne for fælleshuse, således 
at det nuværende minimum af m2 fastholdes (30 m2), men at der ikke er et 
maksimum. På den måde sikrer lokalplanen, at der opføres fælleshuse, men 
den giver også mulighed for, at det kan opføres i en størrelse som også passer 
den enkelte klynge.

Derudover forslår administrationen, at lokalplanen sikrer adgang til alle 
fælleshuse fra Livsnerven. 

§ 6.20 tilrettes:
Fælleshuse… skal udgøre 
minimum 30 m2.

Ny § tilføjes (6.24):
Alle fælleshuse skal, som 
minimum, have adgang fra 
Livsnerven (Delområde D).
 

7.3
Det bør ikke være muligt at parkere i Gårdklyngerne. Det understøtter ikke de 
rekreative formål.

Administrationens vurdering:
Arkitekt Dissing & Weitling har påvist, at cirka 1/3 af gårdarealet anvendes til 
parkering, imens de resterende 2/3 kan anvendes til semiprivate, rekreative 
formål. Urban Creators, som har rådgivet Lejre Kommune under 
lokalplanarbejdet, har vurderet, at parkering i gårdrummene giver god 
balance mellem det rekreative liv og bolignær parkering. Parkering i 
gårdrummene sikrer også, at der skal udlægges det mindre p-areal mellem 
klyngerne, hvilket er tænkt som vigtige grønne kiler i projektet. Derudover er 
det muligt at vælge en bolig i en Gadeklynge, hvis man ønsker et bilfrit 
gårdrum.
 

Ingen ændringer

7.4
Lokalplanen bør sikre en delebilsordning til de kommende beboere, så antallet 
af biler kan reduceres over tid.

Administrationens vurdering:
Deleordninger af forskellig slags er bestemt en del af grundtanken bag 
projektet. Dette kan dog ikke reguleres med lokalplanen.

Ingen ændringer

7.5
Det bør være muligt at opføre udhuse til diverse opbevaring, hvorfor § 6.2 bør 
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genovervejes.

Administrationens vurdering:
Det er muligt at opføre udhuse i forbindelse med fælleshusene jf. §§ 3.3 og 
6.2. Ingen ændringer

7.6
Det bør være muligt at dyrke egne grøntsager og andet inden for området.

Administrationens vurdering:
Delområderne E, F og G (særligt områderne mellem klyngerne) kan anvendes 
til blandt andet køkkenhavedyrkning jf. § 3.4. Ingen ændringer

Brev nr. 8

Lokalplanen siger ingen skorstene, derfor bør det heller ikke være muligt at 
opføre skorsten på en eventuel fælles kedelcentral. Det fremgår ikke af 
lokalplanen, hvilken energiform forbrændingscentralen må anvende.

Administrationens vurdering:
Skorsten på kedelcentral kan være en nødvendighed, derfor er denne udeladt 
af skorstensforbuddet. Lokalplanen regulerer ikke, hvilken energiform 
området skal drives med. Ingen ændringer

Brev nr. 9

Randbebyggelsen i klynge A2 ligger tættere på nabobebyggelsen end de 
andre klynger. Klynge A2 bør derfor rykkes længere mod syd eller en større del 
af A2 bør indgå i randbebyggelsen, så hensynet til naboerne på 
Rødkildebanken er entydigt (illustration kan ses i de samlede høringssvar).

Administrationens vurdering:
Selvom klynge A2 ligger tættere på Rødkildebanken, så vurderer 
administrationen er de nuværende bestemmelser for randbebyggelse tager 
tilpas hensyn til naboerne, set i forhold til afstanden til Rødkildebanken på 
tværs af den dobbeltsporede skolesti inklusive beplantning. Ingen ændringer

Brev nr. 11

Der bør etableres vejadgang helt ned til Engklyngerne, så det bliver mere 
seniorvenligt og der bør opsættes bomme ved den krydsende sti.

Administrationens vurdering:
Engklyngerne er friholdt for biler, så disses beboere kan færdes mere frit 
mellem klyngerne og biler ikke skal krydse stien gennem området. Ud fra 
principperne i lokalplanen vil alle Engklynger have mellem 40 og 150 meter til 
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parkeringspladsen på den anden side af stien. På den måde er der både 
klynger med parkering tæt ved boligerne (Gårdklyngerne) og klynger, som er 
friholdt for parkering. 

Der skal dog sikres adgangsvej til Engklyngerne for udrykningskøretøjer m.m. 
Dette er sikret i Bygningsreglementet, hvorfor kommende udvikler af 
Engklyngerne vil skulle sikre dette. Administrationen foreslår dog at tilføje til 
lokalplanen, at der sikres brandvej til de enkelte klynger, eventuelt også til 
afsætning for gangbesværede. De to sydligste Engklynger er placeret inden 
for kort gåafstand fra p-pladsen, hvor der placeres handicap-parkering. Se punkt 6.14 ovenfor.

Brev nr. 12

Engklyngerne C3 og C4 bør indgå som randbebyggelse, da det er vigtigt at 
mindske den store højdeforskel mellem Engklyngerne og åen. Naboerne på 
modsatte side af åen vil blive påvirket af den store forskel i højdemeter.

Administrationens vurdering:
Engklyngerne bliver placeret i et terræn, som falder cirka 5 meter mod 
Lavringe Å. Set i forhold til den nuværende situation vil det nye byggeri i to 
etager naturligvis påvirke både indtrykket fra stien og fra den modsatte side 
af åen. Administrationen vurderer dog, at afstanden fra Engklyngerne til 
naboerne på den anden side (3 ejendomme) på 100-120 meter er så stor, 
også taget terrænforskellen i betragtning, at Engklyngerne ikke vil skabe 
indbliksgener på disse ejendomme.

Administrationen har udarbejdet et principsnit (vedlagt hvidbogen), som 
formidler højdeforskellen og afstanden mellem Engklyngerne, Lavringe Å og 
naboerne mod vest. Ingen ændringer

Brev nr. 13

13.1
Der bør foreligge en udstykningsplan, således at FORS kan præcisere 
tilslutningen. Der bør afsættes areal i lokalplanen til pumpestation og 
adgangsvej dertil.

Administrationens vurdering:
En præcis udstykning kan først foreligge, når arealet har været i udbud, blevet 
solgt og videreudviklet indenfor lokalplanens rammer.

Administrationen kan afsætte areal inden for lokalplanens område til 
eventuel pumpestation, selvom det umiddelbart er mest oplagt at koble 
området til spildevandsledningen mod vest, som ligger lavt i terrænet. Fra et 
æstetisk synspunkt vil det dog være uheldigt at placere en pumpestation (på 
cirka 10 kvm) i landskabet og administrationen forslår derfor, at koble til 
spildevandsnettet mod vest. Administrationen har været i dialog med Fors, 
som vurderer, at det er usandsynligt, at en pumpestation bliver nødvendig. 
Men da der ikke foreligger en udstykningsplan kan Fors ikke forholde sig mere 
konkret til behovet. 

§ 6 tilføjes paragraf om 
pumpestation:
”Eventuel opførelse af en 
pumpestation til spildevand skal 
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placeres i forbindelse med 
parkeringsarealet mellem 
byggefelt A3 og den tværgående 
sti. Se i øvrigt § 7.14 om tekniske 
anlæg.”

13.2
Der ligger ledninger i jorden vest for lokalplanområdet, som er ejet af Fors. 
Derfor bør Fors involveres, hvis afgrænsningen af området ændres mod vest.

Administrationens vurdering:
Administrationen inddrager Fors ved ændringer. Ingen ændringer

13.3
Ved større regnvandshændelser er det nødvendigt at arbejde med en større 
regnvandshåndtering ved den centrale lavning.

Administrationens vurdering:
Lokalplanen redegør for, at regnvandet skal håndteres lokalt ved forsinkelse i 
regnbede, bassiner eller andet og ved nedsivning. Dog er jordens 
nedsivningsevne endnu ikke bekendt. Kortbilag 2 viser muligheden for et 
bassin centralt ved forsamlingshuset. Det kan også etableres som tørt bassin, 
som ikke har permanent vandspejl. Området skal kunne håndtere en 5 års 
regnvandshændelse, men det bør også sikres, at der ved større skybrud ikke 
sker unødige skader.

Administrationen foreslår, at 
tilrette § 10.1 om regnvand, så 
der står: ”Regnvandet skal så vidt 
muligt håndteres og nedsives 
lokalt.”

Det tilføjes § 3.4, at Delområde 
E, F og G også kan anvendes til 
regnvandshåndtering.

13.4
Lokalplanen sikrer, at der arbejdes med lokal nedsivning af regnvandet. Derfor 
bør zink udelades som byggemateriale, da det kan påvirke miljøet.

Administrationens vurdering:
Risici for forurening af jord og grundvand er et område, som bliver undersøgt 
meget. Der ligger dog pt ikke nogle nationale anbefalinger om at udelade zink 
(og andre tungmetaller som byggemateriale). Men administrationen følger 
udviklingen tæt og tager indsigelsen med ind i det videre arbejde på området. Ingen ændringer

Brev nr. 14

Det er vigtigt at bevare en sikker vej til institutionen Skjoldungerne fra 
Møllerjorden og Valdemarsgård-udstykningen. Hvordan forholder lokalplanen 
sig til, at stien ved Langskelsvej nu vil blive påvirket af trafik til og fra 
Degnejorden?

Administrationens vurdering:
Derfra, hvor Langskelsvej ender, skaber en grussti i dag forbindelse til 
skolestien og institutionen Skjoldungerne. Bemærkningen er knyttet til et 
areal uden for lokalplanområdet. Men som konsekvens af denne lokalplan vil 
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en forlængelse af Langskelvej erstatte en del af denne sti. I den forbindelse er 
det vigtigt fortsat at sikre en tryg forbindelse for bløde trafikanter. 
Administrationen bringer bemærkningen videre ind i stiplanlægningen for 
området. Ingen ændringer



Borgermøde om Lokalplan for Degnejorden

Mandag den 16. december 2019 kl. 19 i kantinen på Allerslev Skole

Kommentarer og input fra debatten:

Er der mulighed for at lave adgang fra Langsskelsvej/Degnejorden til daginstitutionen?

Undrer sig over, at der ikke er taget hensyn til de mange kommentarer til højden af bebyggelsen. Er 
bekymret for at bebyggelsen vil blive oplevet høj nede for åen og i forhold til bebyggelsen på den anden 
side af åen. 

Flere synes, at bebyggelsen bliver bygget alt for høj.

Enghusene: Glæder sig over, at Enghusene er trukket længere tilbage. Spørger til ændringerne i forhold til 
sidste lokalplan. 

Formanden for Lejre Allerslev grundejerforening: ønsker sig samme tæthed som i de tilgrænsende områder 
og samme højde som de omkringliggende boligområder. Ønsker også seniorvenlige boliger i ét plan - ikke 
kun 2 plan. Undrer sig over, hvorfor går kommunalbestyrelsen mod de kommentarer, der er blevet fremlagt 
i tidligere høring? Undrer sig over, at der må være forskudte plan i Enghusene. De bør være seniorvenlige.

Ønsker ikke en ny landsby i Lejre – ønsker blot Lejre.

Er det muligt at placere en invalideparkeringsplads ved Enghusene?

Der er behov for senioregnede boliger, så de eksisterende parcelhuse kan frigives til børnefamilierne.

Gør opmærksom på, at det er relativt nemt at ødelægget et bysamfund.

Er det muligt at bygge carporte til boligerne på Degnejorden? Svar: Nej.

Er der lavet en ordentlig undersøgelse af, hvem der vil flytte ind. Det virker ikke som om det er undersøgt.

Hvordan er projektet timet set i forhold til de øvrige projekter i nabobyer.

Naturen: Kvitterer for ændringer: adgang fra Langskelsvej og ingen parkering vest fra stien. Stiller 
spørgsmål til dispensation fra åbeskyttelseslinjen. Synes, at den oprindelige åbeskyttelseslinje på 150 m bør 
genindføres. 

Nabo er berørt af højden – særligt nede fra åen. Har gennemført en underskriftindsamling – indtil videre er 
der 245, der har underskrevet. 

Degnejordens bofællesskab: Der er pt. skrevet 43 op til boliger. Oplever, at der mange ting, der kan 
forbedres. Der er muligheder, men der er plads til forbedringer. Forslår at tillade terrænspring - kan betyde, 
at bebyggelsen kan tilpasses terrænet. Mener ikke, at 6,5 m er særligt højt. 



Bæredygtighed: Mener, at der er meget andet, der kan gøre byggeriet bæredygtigt. Er bekymret for om 
projektet bliver det bæredygtige flagskib, som var en del af konkurrencegrundlaget. 

Kørslen ad Langskelsvej i stedet for Rynkebjerggårdsvej, giver øget CO2-udledning. Vejadgang burde være 
via Rynkebjerggårdsvej. Kritiserer, at COWI’s trafikanalyse ikke er færdiggjort, så den har kunne fungere 
som grundlag for beslutning om vejadgang. 

Hvem er det vi bygger til. Er det ikke muligt at få at vide, hvem der bygges til?

Trafikken uden om Degnejorden. Der er problemer med cykeltrafik på Langskelsvej med de nye beboere fra 
Valdemarsgård – f.eks. cyklister til børnehaven.



NOTAT

Forslag til præcisering af regulering af bebyggelsens omfang i 
Lokalplan LK 50 for boliger på Degnejorden

I redegørelsen for Lokalplanen for Degnejorden fremgår det, at:

”Lokalplanen muliggør opførelsen af en ”moderne landsby” med op til 95 
boliger og en total bebyggelsesprocent på 22 %.” (side 8 i lokalplanen)

Administrationen er blevet opmærksom på, at den ønskede hensigt om at 
regulere det kommende byggeri på Degnejorden, svarende til en bebyggelses-
procent på 22 % for området som helhed, ikke er præciseret tilstrækkeligt i 
lokalplanens bestemmelser. 

Administrationen foreslår derfor at tilføje følgende nye bestemmelser til 
lokalplanen, som for hver klyngetype sætter en øvre grænse for det samlede antal 
etagekvadratmeter, svarende til max 22 % for området som helhed:

 I hver Gårdklynge (delområde A) må opføres max 1400 etage-m2 
boligbebyggelse.

 I hver Gadeklynge (delområde B) må opføres max 1200 etage-m2 
boligbebyggelse.

 I hver Engklynge (delområde C) må opføres max 790 etage-m2 boligbebyggelse.

Dette giver en gennemsnitlig boligstørrelse på cirka 110 m2.
Tillagt fælleshuse og forsamlingshuse bliver bebyggelsesprocenten 22 % for 
området under ét.

Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
T 4646 4646
F 4646 4615
H www.lejre.dk 

Dato: 28. februar 2020
J.nr.: 18 / 5811 
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