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1.  KB - Spørgetid 
 
      Åben sag    

Resumé 
Obs. teksten skal ændres, hvis mødet holdes fysisk. 
 
Kommunalbestyrelsens åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere 
kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.  
 
Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder.  
 
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 ikke spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af  
budgettet. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-02-2021 
Der er indkommet 2 spørgsmål til kommunalbestyrelsen.  
Borgmester Carsten Rasmussen svarede som nedenfor anført. 
 
Bedre Hvalsø v. Mads Lützen: 
På Lejre.dk er det anført, at: ”Screeningen er gennemført med udgangspunkt i og er 
identisk med tidligere screening af Lokalplan LK 30 for Søtorvet”. Det er korrekt. 
Screeningsskemaerne er identiske bortset fra datoerne. Imidlertid er de to lokalplaner 
ikke identiske, hvorfor copy-paste udgaven for LK 79 ikke passer med forholdene 
beskrevet i planen. Således beskriver 3 ud af de 7 emneområder i screeningen for LK 79 
forhold, der ikke eksisterer i selve planen. F.eks. anprises det i screeningen for LK 79, at 
parkeringspladserne vil fremme tilgængeligheden til bl.a. sports- og kulturaktiviteter. Og 
det står 3 steder, at parkeringspladserne ligger i det grønne område. Det gjorde de i LK 
30, men ikke i LK 79, hvor de ligger på den anden side af Søvej.  
At en så stor del af screeningen baserer sig på forhold, der ikke er en del af planen, 
synes at pege på, at screeningen for LK 79, dateret den 11. februar 2021 er udført uden 
nogen form for grundighed, men er rent copy-paste arbejde. Det kan frygtes, at resten 
af screeningen er udført på samme måde 
Spørgsmål 1: 
Vil kommunalbestyrelsen tage skridt til, at der udføres en grundig miljøscreening for LK 
79, der tager udgangspunkt i de forhold, der er beskrevet i planen og ikke i ældre 
planer? 
 
Svar:  
Screeningen er gennemført og afgjort administrativt, hvilket er almindelig praksis i Lejre 
Kommune. Der er meget lille forskel på den gældende Lokalplan LK 30 og forslaget til ny 
Lokalplan LK 79, og derfor er det ikke bekymrende, at vurderingerne og konklusionerne i 
de to screeninger er ens. Vi har ingen grund til at tro, at screeningen af LK 30 har været 
utilstrækkelig, og af samme grund har vi ikke grund til tro, at screeningen af LK 79 skulle 
være utilstrækkelig. Men hvad KB beslutter vides først når sagen behandles på 
dagsorden senere i aften. 
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Spørgsmål 2: 
Vil kommunalbestyrelsen afvente resultatet af eventuelle klager over beslutningen om 
ikke at udføre en miljøvurdering, således at resultaterne af en eventuel miljøvurdering 
kan integreres i lokalplanen inden denne godkendes endeligt, således at 
kommunalbestyrelsen overholder lovgivningen? (Det må forudsættes, at 
kommunalbestyrelsen udarbejder en miljøscreening, der er relateret til LK 79 og ikke til 
LK 30). 
Svar:  
Som det fremgår af svaret på spørgsmål 1, så er afgørelsen af, at der ikke skal foretages 
miljøvurdering foretaget på baggrund af en screening af LK 79 og ikke af LK 30. 
Vurderingerne og konklusionerne i de to screeninger er blot ens. 
Det fremgår også af forvaltningens svar til den pågældende borger, at ”Selv om en klage 
over, at en lokalplan ikke skal miljøvurderes, i yderste konsekvens godt kan få betydning 
for lokalplanen, så er der lovgivningsmæssigt intet til hinder for, at lokalplanen endeligt 
vedtages, før en evt. klagenævnsafgørelse vedr. miljøvurderingsspørgsmålet foreligger.” 
Både vedtagelsen af en lokalplan og en afgørelse om, at der ikke skal foretages 
miljøvurdering, kan påklages. Det er både praktisk og ressourcebesparende, at 
eventuelle klager behandles samtidig og ikke i forlængelse. Hvorvidt 
Kommunalbestyrelsen vil udsætte den endelige vedtagelse, ser vi, når 
Kommunalbestyrelsen behandler sagen senere på dagsordenen. 
 
Spørgsmål 3: 
Screeningsrapporten af LK 79 er dateret den 11. februar 2021. Hvornår har denne 
screening været forelagt kommunalbestyrelsen (dato), og hvornår (dato) har 
kommunalbestyrelsen afgjort, at der ikke skal foretages en miljøvurdering?   
 
Svar: 
Som det fremgår af svaret på spørgsmål 1, er screeningen er gennemført og afgjort 
administrativt som er almindelig praksis og indgår i sagen at det er denne vurdering der 
er foretaget 
 
Spørgsmål 4: 
Har kommunalbestyrelsen data for trafikudviklingen på Hovedgaden og Søvej gennem de 
sidste 15 år? 
 
Svar:  
Lejre Kommune har trafikdata for både Hovedgaden og Søvej. Data kan fås ved 
henvendelse til administrationen. 
 
 
Rolf Czeskleba-Dupont: 
Ifølge dagsorden punkt 10 skal der indgås et strategisk partnerskab med RUC. Jeg 
hilser det velkommen, idet jeg kunne have ønsket mig det samme for årtier tilbage. 
På dagsorden side 23 nævnes under strategiske fokusområder "bæredygtige 
fødevaresystemer." 
Og som forskningsområder "sundhed og samfundsøkonomi i bred forstand." 
 
Mit spørgsmål hertil er følgende: 
Kan og vil kommunalbestyrelsen fremme en undersøgelse af, hvor i kommunen og 
hvordan nedfald af dioxin-forurenet luft fra forbrændingsprocesser fører til forhøjede 
værdier af denne supergift i afgrøder og fødevarer? 
Forskningen kan og burde gerne føre til, at de samfundsøkonomiske skader, der 
forårsages heraf, bliver klarere belyst. 
 
Svar: 
Det er op til Kommunalbestyrelsen at afgøre om de vil løfte denne opgave.  
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Sagsfremstilling 
Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt. 
 
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. 
 
Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før 
Kommunalbestyrelsens møde. 
 
Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt tilhørerne. 
 
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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2.  KB - Godkendelse af dagsorden 
 
      Åben sag    

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-02-2021 
Godkendt 
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3.  KB - Orientering - februar 
 
00.22.00.G01   20/9951   Åben sag    

Resumé 
A. Stil dit forslag  
I april 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen at gennemføre et to-årigt pilotforsøg med 
borgerdrevne forslag. Forsøget går under navnet ”Stil dit forslag” og trådte i kraft 
november 2018. Det kræver 650 stemmer at få et forslag til behandling i 
kommunalbestyrelsen.  
 
Stemmerne skal indhentes inden for seks måneder fra forslaget bliver oprettet på 
hjemmesiden.  
 
Forslagene kan læses her på Lejre Kommunes hjemmeside.  
 
I bilaget er vedhæftet en oversigt over udløbne forslag. Et forslag er udløbet siden sidste 
møde i Kommunalbestyrelsen. 
 
B. Nyhedsmail fra KKR Sjællands formandskab februar 2021 
Mail vedlagt 
 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-02-2021 
Taget til orientering. 

Bilag: 
1 Åben Oversigt over forslag og udløb - 11022021.pdf 10329/21 
2 Åben KKR: Til KB - Nyhedsmail fra KKR Sjællands formandskab til 

kommunalbestyrelsesmedlemmerne februar 2021 
9603/21 

https://www.lejre.dk/politik/stil-dit-forslag/


Lejre Kommune  

Kommunalbestyrelsen 
16-02-2021 Side 6 

 

4.  ØU - Forslag fra Venstre - Tilbagebetaling til forældre for 
manglende pasning under covid-nedlukningerne i marts/april 
2020 og januar 2021. 
 
17.35.08.S00   21/990   Åben sag    
ØU 

Resumé 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. januar 2021 at administrationen 
skal udarbejde en sag vedr. eventuel tilbagebetaling til forældre for manglende pasning i 
forbindelse med Covid-19. Forslaget var stillet af Tina Mandrup, Venstre. 

Indstilling 
Direktion indstiller: 

1. at det besluttes om der skal ske tilbagebetaling og i givet fald på hvilke vilkår 

Beslutningskompetence 
Kommunalbestyrelsen 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021 
A, C, F og O stillede ændringsforslag om, at der i stedet for tilbagebetaling af 
forældrebetaling gives øget normeringer i daginstitutionerne fra 1. marts 2021 således at 
normeringen svarer til minimumsnormering (3 børn pr. voksen i vuggestue og 6 børn pr. 
voksen i børnehaver), og at der ikke opkræves øget forældrebetaling for den øgede 
normering i 2021. Den kommunale udgift anslås netto til 2,8 mio. kr. Udgiften finansieres 
ved kasse-træk i 2021. Forvaltningen anmodes om at fremsætte en bevillingssag på 
førstkommende Kommunalbestyrelsesmøde.  
 
For ændringsforslaget stemte Carsten Rasmussen (A), Rikke Zwisler Grøndal (A), Mikael 
Ralf Larsen (F), Grethe Saabye (C) og Ole Blickfeldt (O) – i alt fem.  
 
Tina Mandrup (V) og Line Holm Jacobsen (V) stemte imod.  
 
Dermed anbefales ændringsforslaget til Kommunalbestyrelsen, og det oprindelige forslag 
bortfalder. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-02-2021 
Kommunalbestyrelsen tiltrådte forslaget om, at der gives øget normeringer i 
daginstitutionerne fra 1. marts 2021 således at normeringen svarer til 
minimumsnormering (3 børn pr. voksen i vuggestue og 6 børn pr. voksen i børnehaver), 
og at der ikke opkræves øget forældrebetaling for den øgede normering i 2021. Den 
kommunale udgift anslås netto til 2,8 mio. kr. Udgiften finansieres ved kasse-træk i 
2021.  
Forvaltningen anmodes om at fremsætte en bevillingssag på førstkommende 
Kommunalbestyrelsesmøde. 
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Sagsfremstilling 
Forældrene har betalt fuld forældrebetaling under nedlukning af daginstitutioner og SFO 
under nedlukning som følge af Covid-19 i foråret 2020 (16. marts til 16. april 2020 og 
SFO 3 frem til 17. maj 2020) og fra januar 2021. 
 
I nedenstående beregning er estimerede det beløb forældrene har betalt for pasning i 
daginstitutioner og SFO i nedlukningsperioden foråret 2020. Derudover er vist hvad 
indtægterne er pr. uge fra januar måned 2021. 
 
Beregningen dækker pasning af børn bosiddende i Lejre uanset institutionstype og om de 
er passet i Lejre eller anden kommune. Ikke alle forældrebetalinger opkræves af Lejre 
kommune, hvorfor der ikke fuldt ud kan sammenlignes med Lejre Kommunes indtægter 
fra forældrebetaling i perioden. 
 
Tabel 1 – Beregning af tilbagebetaling daginstitutioner 16. marts 2020 til 16 april og til 
17. maj for SFO3. 

 
 
Forslag omkring tilbagebetaling vil koste 4,2 mio.kr. vedrørende foråret 2020 og 0,7 mio. 
kr. pr. uge i 2021. 
 
Der er tale om at tilbagebetalingen kan bestå af op mod 5.800 betalinger fra forældre i 
foråret 2020 og 1.700 i betalinger vedrørende januar måned 2021, som ud fra de 
foreløbige tilbagemeldinger forventes skulle indberettes manuelt af administrationen. 
Vurderingen er det vil tage en medarbejder 2-4 uger at foretage tilbagebetaling. 
Tilbagebetalingen forventes at kunne være på plads inden sommerferien 2021. 

Administrationens vurdering 
Ingen bemærkninger 

Handicappolitik 
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. 

Økonomi og finansiering 
Jf. sagsfremstilling.  
 
Administrationen kan oplyse, at Kommunerne ikke er forpligtiget til at tilbagebetale 
forældrebetaling under den nationale nedlukning af SFO/klubtilbud. Eventuelt 
tilbagebetalt forældrebetaling for SFO/klubtilbud vil kommunerne dermed også selv 
skulle finansiere. 
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5.  ØU - Ansøgning om kommunegaranti Lyndby Havn 
 
08.03.26.Ø60   20/8736   Åben sag    

Resumé 
Økonomiudvalget besluttede den 9. december 2020, at sende en sag vedr. 
kommunekredit til Lyndby Havn retur til administrationen med et ønske om et forslag til 
principper, der kan lægges til grund for en eventuel principbeslutning. 
 
Administrationen har undersøgt mulighederne og anbefaler ikke at der udarbejdes 
generelle kriterier for brug af kommunegarantier. Det anbefales i stedet at der foretages 
individuelle vurderinger i hver enkelt sag.  
 
Derfor fremlægges denne sag nu. Emnet er det samme som i sagen fra den 9. december 
2020. Ansøgning om kommunegaranti til Lyndby Havn. En del af sagsfremstillingen er 
således identisk med den tidligere sag. 

Indstilling 
Direktionen indstiller: 

1. at der ikke udarbejdes generelle kriterier for kommunegarantier i Lejre Kommune. 
2. at der ikke stilles garanti for anlægsprojektet i Lyndby Havn 

Beslutningskompetence 
Kommunalbestyrelsen 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021 
Ad 1 tiltrådt.  
 
Grethe Saabye (C) stillede ændringsforslag til indstilling ad 2 om, at der gives garanti for 
an-lægsprojektet i Lyndby Havn under forudsætning af fuld offentlig adgang samt 
havneplads reserveret til gæster/turister.  
 
For forslaget stemte Grethe Saabye (C), Tina Mandrup (V) og Line Jacobsen (V).  Imod 
stemte Carsten Rasmussen (A), Rikke Zwisler Grøndal (A), Mikael Ralf Larsen (F) og Ole 
Blickfeldt (O).    
 
Direktionens indstilling ad 2 anbefales hermed Kommunalbestyrelsen af et flertal i 
Økonomiudvalget.  
 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-02-2021 
Carsten Rasmussen stillede forslag om, at sagen sendes retur til administrationen m.h.p. 
dialog med Lyndby Havn om, hvad fuld offentlig adgang og havneplads reserveret til 
gæster/turister indebærer, og herefter forelægges sagen igen politisk.   
 
Forslaget blev vedtaget af en enig Kommunalbestyrelse. 
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Sagsfremstilling 
Medlemmerne af Lyndby Havn har vedtaget en vision og et budget, der betyder en 
omfattende renovering og modernisering af Lyndby Havn. (se vedlagte 
projektbeskrivelse).  
 
Lyndby Havn ligger dels på foreningens jord og dels på kommunens jord. Bla. ligger det 
offentlige toilet samt adgangsvejen til havnen på kommunens jord. Selve havneområdet 
ligger på foreningens jord. (se kort i bilag). 
 
I forbindelse med harmonisering af drifts- og brugsaftaler, er der en proces i gang for at 
skrive en brugsaftale vedr. brugen af kommunalt areal samt offentlighedens adgang på 
havnens arealer. 
 
I forbindelse med renoveringen påtager havnens medlemmer sig også en modernisering 
af havnen med etablering af flere faciliteter som udekøkken og et overdækket område til 
glæde for borgerne i Lyndby og oplandet. Foreningen oplyser, at havnen er af stor 
betydning for borgerne i Lyndby og oplandet og er et samlingspunkt for byen. 
 
Projektet omfatter en investering på i alt 2,3 mio. kr. Havnens medlemmer søger fonde 
om støtte og afsætter derudover en stor del af foreningens budget som medfinansiering. 
Udvalget for Kultur & fritid har den 10. juni 2020 skrevet en støtteerklæring til brug for 
foreningens fondsansøgninger. (se støtteerklæring i bilag) 
 
Det har ikke været muligt for havnen at opnå almindelig bank- eller realkreditfinansiering 
af projektet. Derfor har de henvendt sig til Lejre Kommune for at undersøge 
mulighederne for en mulig kommunekredit, hvor Lejre Kommune stiller en garanti. 
 
Lyndby Havn oplyser, at der er andre havne, der er i gang med lignende projekter. For 
eksempel har Slagelse Kommune godkendt en garantistillelse i forbindelse med 
udbygning og vedligeholdelse af havnen i Korsør og Haderslev Kommune har godkendt et 
projekt i Sønderballe Havn.  
 
En kommune kan stille en kommunal garanti på grundlag af enten særlovgivning eller 
kommunalfuldmagtsreglerne. Kommunen kan stille garantien i henhold til 
kommunalfuldmagtsreglerne, når der er tale om lån til finansiering af opgaver, som 
kommunen også selv lovligt kan varetage. Det kan for eksempel være 
forsyningsaktiviteter eller kulturelle aktiviteter uden kommercielt formål, herunder 
havne. 
 
Lejre Kommunes mulighed for at stille en garanti er omfattet af den kommunale 
lånebekendtgørelse. Ved kommunernes finansiering af anlægsaktiver er det almindelige 
kommunaløkonomiske princip, at kommunerne som udgangspunkt skal finansiere 
anlægsaktiverne uden lånoptagelse. Kommunerne kan således kun optage lån i det 
omfang, der i medfør af bekendtgørelsen er adgang til lånoptagelse. 
 
I forhold til lånoptagelse af udgifter til selvejende havne og private havne, gælder at en 
kommunegaranti ikke kan henregnes til kommunens låntagning. Dette betyder, at hvis 
Lejre Kommune vælger at stille en garanti, skal Lejre Kommune deponere et beløb 
svarende til værdien af de pågældende lån, som således ikke vil indgå i Lejre Kommunes 
likviditet. 

Bilag: 
1 Åben Lyndby Havn - Vores Vision_Projektbeskrivelse version 6. april basis 

for ansøgninger.pdf 
76934/20 
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2 Åben Lyndby Havn - matrikler og ejere.pdf 82837/20 
3 Åben Underskrevet støtteerklæring_260620.pdf 81848/20 

Administrationens vurdering 
Hvis Lejre Kommune vælger at stille en garanti til Lyndby Havn, skal Lejre Kommune 
deponere et beløb svarende til værdien af de pågældende lån, som således ikke vil indgå 
i Lejre Kommunes likviditet. Dvs. midler som hermed ikke er til rådighed for 
Kommunalbestyrelsen i forhold til øvrige aktiviteter.  
Hvis Lejre Kommune stiller garanti for et projekt i en havn som denne, så vil der 
efterfølgende være mange andre foreninger og borgergrupper, som kunne have en 
forventning om at få kommunegaranti til finansiering af eventuelle kommende projekter. 
 
Hvis der udarbejdes generelle kriterier og retningslinjer for hvornår Lejre Kommune 
stiller garanti for projekter, så risikerer kommunen at stå med store udgifter i fremtiden, 
som der reelt ikke er politisk flertal for at støtte med en garanti. Dette kan også have 
betydning for likviditeten, da der skal deponeres et beløb svarende til garantien. 
 
Arbejdet med at udarbejde en brugsaftale for havnens arealer samt de kommunale 
arealer skal fortsætte uafhængigt af beslutningen om at stille garanti.  

Handicappolitik 
I forbindelse med renovering af havneområdet i Lyndby Havn, sikres der handicapvenlig 
adgang til molehovederne. 
 
Bilag til denne sag kan gøres tilgængelige på anmodning. Kontakt Lejre Kommune på 
telefon 40 89 25 25 eller camu@lejre.dk 

Økonomi og finansiering 
Projektet har et samlet budget på 2,3 mio. kr. Havnen har en egenkapital på 300.000 kr. 
og en vedtagen kontingentforhøjelse på 20% vil i projektperioden bidrage med yderligere 
300.000 kr. Havnen forventer, at ansøgninger til fonde vil kunne bidrage med 500.000 
kr. til det overdækkede værested, slæbested og handicapvenlig adgang til 
molehovederne.  
 
Havnen ønsker at kunne finansiere det resterende beløb på 1,2 mio. kr. gennem et 
lavtforrentet lån i KommuneKredit, som havnens medlemmer vil kunne afdrage over 20 
år. Lejre Kommune påtager sig ved at stille en garanti en risiko i forhold til, hvis havnen 
ikke vil kunne tilbagebetale lånet, og Lejre Kommune dermed kommer til at skulle indfri 
lånet. 
 
Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at imødekomme ansøgningen, foreslås det, at 
garantiprovisionen for garantien til Lyndby Havn fastsættes til en løbende provision på 
0,5 % af restgælden pr. 31. december. Garantiprovisionen opkræves første gang for 
regnskab 2021 (i januar 2022) på baggrund af restgælden pr. 31. december. 
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6.  ØU - Omstilling af bilparken og finansiering 
 
83.11.01.S00   20/8893   Åben sag    

Resumé 
Denne sag fremlægges i forhold til fastlæggelse af principperne for omstilling af Lejre 
Kommune bilpark fra overvejende konventionel drift til helt eller delvist eldreven bilpark. 
 
Med en bilpark i Lejre Kommune på 229 køretøjer med alt fra både, knallerter, trailere til 
lastbiler og øvrige arbejdskøretøjer, kan Lejre Kommune bidrage til målet ved at lave en 
strategi for en gradvis indfasning af elbiler i den kommunale bilflåde. En strategi, som 
sigter mod, at alle biler på sigt er skiftet fra fossilt brændsel til el.  
 
I omstillingen af bilparken ses der i første omgang udelukkende på Lejre Kommunes 85 
Personbiler. Udskiftningen kan starte op indenfor eksisterende driftsbudget i takt med, at 
eksisterende biler skal udskiftes. Der vil dog være behov for finansiering af el 
ladestandere udover eksisterende driftsbudget 2021-2024.  De driftsmæssige 
omkostninger vil blive vurderet nærmere når der er indhentet tilbud, herunder hvad der 
kan finansieres inden for eksisterende driftsbudget 2021-2024. 

Indstilling 
Direktionen indstiller; 

1. at der igangsættes en udskiftning af 39 biler i 2021 der anskaffes som elbiler 
2. at udgifterne til udskiftning af de 39 biler finansieres indenfor det eksisterende 

budget ved indgåelse af finansiel leasingaftale 
3. at der fremlægges sag omkring finansiering når der er indhentet tilbud på elbiler 

og ladestandere 

Beslutningskompetence 
Kommunalbestyrelsen 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021 
Indstillingerne ad 1) og 3 anbefales. Indstilling ad 2) udgår, da der først træffes 
beslutning om finansiering når sagen forelægges igen.  
 
Ole Blickfeldt (O) kunne ikke tiltræde indstillingerne, da han ønsker sagen yderligere 
belyst fra administrationens side inden der træffes beslutning. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-02-2021 
Økonomiudvalgets indstillinger tiltrådt.  
 
O (2) kunne ikke tiltræde indstillingerne da de ønsker sagen yderligere belyst fra 
administrationens side inden der træffes beslutning. 

Sagsfremstilling 
Primo 2020 kørte cirka 16.600 elbiler rundt på de danske veje. Det tal skal allerhelst 
100-ganges, så der i 2030 er 1,6 million elbiler i den danske bilpark, hvis bilerne for 
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alvor skal bidrage til Folketingets og Lejre Kommunes mål om 70 procents reduktion i 
2030 og nule-mission i 2050”, jf. også Lejre Kommunes klimaplan. 
 
Lejre Kommune kan bidrage til den udskiftning ved at lave en plan for en gradvis 
omstilling til af elbiler i den kommunale bilflåde. Det kan ske ved en gradvis udskiftning 
til el-biler i hjemme- og sygeplejen, vej og Park, teknisk service og administrationen. 
 
I dag foregår anskaffelses af biler lokalt i de enkelte driftsenheder, uden fælles principper 
for indkøb. For at nå et fælles mål er det vigtigt der fastlægges en fælles politik for 
indkøb og drift af biler i Lejre Kommune. 
 
Elbiler er oftest dyrere i indkøb end sammenlignelige modeller på benzin og diesel, og der 
skal i de fleste tilfælde også investeres i ladestandere til bilerne. Til gengæld er el-bilers 
løbende omkostninger mindre, da el er billigere end benzin og diesel og kræver mindre 
vedligehold. Prisen på elbiler er faldende, og en Renault Zoe vil nu kunne fås til omkring 
160.000 kr. til 185.000 kr. Dertil kommer der en engangsudgifter i forbindelse med 
opsætning af ladestandere, som vurderes at koste ca. 37.5000 kr. pr. stk. 
 
En almindelig personbil anskaffes i dag til mellem 110.000 kr. til 150.000 kr. 
 
Status på eksisterende bilpark 
Lejre Kommune har 85 personbiler som vil skulle udskiftes indenfor den nuværende 
budgetperiode 2021 til 2024. Heraf er der behov for udskiftning af 39 biler i 2021 som er 
mere end 7 år gamle. Af de 85 personbiler Lejre Kommune råder over er de 75 mere end 
5 år gamle, og burde normalt være udskiftet.  
 
Lejre Kommune har et årligt budget til drift og udskiftning af biler på 3,6 mio. kr., hvoraf 
2,5 mio. kr. ligger i CVO.  

Administrationens vurdering 
Med en plan for omstilling til elbiler sender Lejre Kommune et tydeligt signal, at Lejre 
kommune tager ansvar for den grønne omstilling til et samfund uafhængigt af fossile 
brændstoffer og styrker den grønne profil. 
 
Der vil i forbindelse med indkøb af nye biler og omstilling fra fossilt brændsel til el ske en 
inddragelse af relevante medarbejdergrupper. 

Økonomi og finansiering 
Udgiften til udskiftning af 85 biler i budgetperioden 2021 til 2024 forventes at være på 
18,3 mio. kr., ved anskaffelse af elbiler. 
 
Forventet udgifter til udskiftning af 85 biler i perioden 2021-2024: 

 
 
KommuneLeasing oplyser at den aktuelle indkøbspris for den meste solgte elbil til 
kommunerne er på mellem 160.000 kr. til 185.000 kr. I ovenstående er der regnet med 
en elbil til 185.000 kr. Tilsvarende koster den meste solgte hybridbil 163.000 kr. efter 
afgiftsændringer, som har gjort denne dyrere. 
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Ladestandere vil skulle finansieres udenfor det ordinære driftsbudget. 
 
Anskaffelse af biler er historisk blevet finansieret indenfor det almindelige driftsbudget, 
undtaget CVO der har et årligt budget på 1,0 mio. kr. til anskaffelse af biler. 
Ovenstående viser, at der i 2024 vil være et yderligere finansieringsbehov på 1,2 mio. kr. 
Dette finansieringsbehov vil skulle findes indenfor det eksisterende driftsbudget, ved 
prioritering. 
 
Det vurderes nærmere i hvilket omfang driftsudgifterne kan finansieres inden for 
eksisterende driftsbudget når der er indhentet tilbud. Der forelægges således særskilt 
finansieringssag senere.  
 
Hvis ikke bilerne skal anskaffes kontant er der 2 muligheder for finansiering via leasing –
operationel leasing og finansiel leasing. 
 
Operationel leasing 
Ved operationel leasing står leasingselskabet for det praktiske forhold omkring indkøb, 
valg af leverandør, serviceaftale, dækaftale, erstatningsbil, vejhjælp, tilbagekøbsgaranti 
m.v. Ved leasingperiodens udløb tilbageleveres bilen til leasingselskabet. Desuden kan 
tilknyttes forskellige fleet-management produkter som f.eks. brændstofadministration, 
bil-flåde oversigter m.v. for at skabe fuldt overblik over kommunens eller regionens 
samlede bilpark. 
Lejre Kommune har i forbindelse med tilslutning til SKI aftaler fravalgt denne løsning. 
 
Finansiel leasing 
Er den løsning som Lejre Kommune i dag bruger i forhold til biler og IT-udstyr.  
Ved finansiel leasing står leasingselskabet alene for finansiering af bilens 
anskaffelsessum. I denne model er det Lejre Kommune der forhandler alle købsvilkår 
samt eventuel serviceaftale og/eller tilbagekøbsaftale foretages af kunden. Lejre 
Kommune betaler alle løbende driftsomkostninger m.v.  
 
En investeringsplan ved leasing kunne være: 
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7.  ØU - Politiske vederlag 2022 
 
81.14.10.A00   20/8472   Åben sag    

Resumé 
Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020-23 at 
reducere antallet af stående udvalg med mindst ét udvalg med virkning fra januar 2022, 
hvor en ny kommunalbestyrelsesperiode starter.  
 
Det blev samtidig besluttet, at besparelsen ved nedlæggelsen af udvalget skulle 
gevinstrealiseres til den centrale kasse. 
 
Herudover har Kommunalbestyrelsen besluttet at foretage en omfordeling af de politiske 
vederlag. Dette har blandt andet været drøftet på et temamøde i Kommunalbestyrelsen 
den 16. september 2020.  
 
I denne sag forelægges oplæg til ændring i politiske vederlag. Sagen skal ses i 
sammenhæng med sagen om politisk udvalgsstruktur, som også er på dagsorden på 
dette møde. 
 
Økonomiudvalget behandlede denne sag første gang på mødet den 20. januar 2021, hvor 
det blev besluttet at sende sagen tilbage til administrationen for yderligere bearbejdning. 
Hermed forelægges den nye bearbejdede sag. 

Indstilling 
Direktionen indstiller, 

1. at det besluttes, hvilken model for fordeling af vederlag, som administrationen 
skal arbejde videre med, 

2. at det besluttes, om en eventuel besparelse ved nedlæggelse af flere udvalg skal 
realiseres eller indgå i fordelingen blandt de resterende udvalg, 

3. at beslutningen i ad 1 lægges til grund for forslag til ny styrelsesvedtægt, som 
forelægges i begyndelsen af 2. kvartal 2021. 

Beslutningskompetence 
Kommunalbestyrelsen 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021 
Ad 1) Økonomiudvalget er enige om at anbefale principperne i fordelingen og anbefaler 
model b med fire udvalg hvor B&U får 3%.  
Ad 2) En evt. øget budgetramme indgår i budgetforhandlingerne.    
Ad 3) Anbefales. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-02-2021 
Økonomiudvalgets indstillinger tiltrådt. 
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Sagsfremstilling 
Kommunalbestyrelsen har besluttet at ændre de politiske vederlag med virkning fra 
januar 2022, primært med henblik på at mindske den forskel, der pt. er i vederlag til 
udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer. 
 
I denne sag forelægges muligheder for fordeling af politiske vederlag. Dette vil herefter 
danne grundlag for en revision af styrelsesvedtægten, der skal undergives 2 
behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. 
 
Regler for politiske vederlag 
Der er politiske vederlag, som er obligatoriske og fastsat fra centralt hold og så er der 
variable vederlag, som kommunalbestyrelsen kan beslutte om de skal gives og i givet 
fald hvor stor en procentdel af borgmestervederlaget de skal udgøre. 
  
De faste vederlag er borgmestervederlaget, vederlag for medlemskab af 
Kommunalbestyrelsen samt tillæg for hjemmeboende børn.  
 
De variable (som kommunalbestyrelsen kan beslutte og fastsætte) er vederlag for 
følgende hverv: 

 medlemskab af ØU, stående udvalg, § 17, stk. 4-udvalg og børn- og ungeudvalget 
 formand for stående udvalg, børn- og ungeudvalget, folkeoplysningsudvalget, § 

17, stk. 4-udvalg og næstformand for ØU og stående udvalg 
 næstformand for Kommunalbestyrelsen 

 
Vederlag til udvalgsformænd, næstformænd i udvalg og udvalgsmedlemmer må 
tilsammen maksimalt udgøre 245 % af borgmesterens vederlag. 
 
Vederlag til næstformand for Kommunalbestyrelsen må maksimalt udgøre 10 % af 
borgmesterens vederlag. 
 
Det er alene lovligt at udbetale fast vederlag for medlemskab af § 17, stk. 4-udvalg til 
kommunalbestyrelsesmedlemmer. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde diæter og 
erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til den, som uden at være medlem af 
Kommunalbestyrelsen, deltager i et § 17, stk. 4-udvalg. 
 
Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste 
Et kommunalbestyrelsesmedlem kan vælge at modtage erstatning for tabt 
arbejdsfortjeneste. Det faste vederlag vil i så fald blive reduceret med 20.741 kr. årligt 
(2018 niveau). 
 
Der kan alene ydes tabt arbejdsfortjeneste, hvis kommunalbestyrelsesmedlemmet har 
lidt et dokumenterbart tabt i forbindelse med møder i Kommunalbestyrelsen, udvalg, råd 
og nævn m.v. Der kan pr. dag maksimalt udbetales det femdobbelte af diætbeløbet for 
møder under 4 timers varighed. 
 
Udvalgsformænd, der modtager særskilt vederlag for udvalgsformandsposten, kan ikke 
modtage tabt arbejdsfortjeneste for dette hverv.   
 
Valg af tabt arbejdsfortjeneste skal foretages forud for og med virkning for ét 
regnskabsår ad gangen. 
 
Vederlag i Lejre Kommune 
I Lejre Kommune er det besluttet, at der - udover de obligatoriske vederlag - ydes 
vederlag for varetagelse af følgende poster: 

 formand for stående udvalg 
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 medlemskab af stående udvalg 
 medlemskab af Børn- og Ungeudvalget 
 første viceborgmester/næstformand for Kommunalbestyrelsen 

 
De samlede vederlag til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer udgør 213,98 % af 
borgmesterens vederlag. Vederlag til første viceborgmester udgør 8,81 %. 
 
Kommunalbestyrelsen har i budget 2020-2023 besluttet at nedlægge et politisk udvalg 
og realisere besparelse herved. Udvalget står samlet for 32,32 % af borgmesterens 
vederlag – og efter nedlæggelsen vil puljen til politiske udvalgsvederlag derfor udgøre 
181,66 % af borgmesterens vederlag. 
 
De nugældende vederlag fremgår af vedlagte bilag a, hvor der tillige er indarbejdet flere 
forskellige forslag til omfordeling af de politiske vederlag. 
 
I forlængelse af sagen på nærværende dagsorden om politisk udvalgsstruktur, er der 
også medtaget eksempler på vederlagsfordeling, såfremt det besluttes at nedlægge mere 
end et politisk udvalg. 

Bilag: 
1 Åben Eksempler på fordeling af vederlag.docx 8087/21 

Administrationens vurdering 
Administrationen anbefaler, at oplæg til vederlagsfordeling drøftes og at det besluttes, 
hvilken model for omfordeling af vederlag, som administrationen skal arbejde videre 
med. 
 
Valg af udvalgsstruktur vil have en betydning for fordelingen af vederlag, da færre 
udvalg giver en besparelse på udvalgsformandsvederlagene, som enten kan omfordeles 
til de eksisterende poster eller realiseres.    
 
Administrationen anbefaler, at det besluttes hvilken procentvis fordeling, der skal 
arbejdes videre med, og som skal danne grundlag for forslag til ny styrelsesvedtægt. 

Handicappolitik 
Sagen har ingen handicappolitiske aspekter. 

Økonomi og finansiering 
Det er allerede besluttet, at besparelsen ved nedlæggelsen af et udvalg, skal realiseres.  
 
Hvis det besluttes at nedlægge mere end et udvalg, vil der være en besparelse i forhold 
vederlag til udvalgsformand, som enten vil kunne behandles til fordeling mellem de 
eksisterende poster – eller realiseres, så puljen til de samlede politiske vederlag 
nedjusteres. 
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8.  ØU - Politisk udvalgsstruktur 2022 
 
00.22.00.A00   20/8470   Åben sag    

Resumé 
Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020-23 at 
reducere antallet af stående udvalg med mindst ét udvalg med virkning fra januar 2022, 
hvor en ny kommunalbestyrelsesperiode starter. 
 
Herudover har Kommunalbestyrelsen besluttet at revurdere egne møde- og 
arbejdsformer. Dette har blandt andet været drøftet på temamøder i 
Kommunalbestyrelsen, senest den 16. september 2020.  
 
I denne sag forelægges muligheder for ændret udvalgsstruktur og arbejdsformer. Sagen 
skal ses i sammenhæng med sagen om Kommunalbestyrelsens vederlag, som også er på 
dagsorden på dette møde. 
 
Økonomiudvalget behandlede denne sag første gang på mødet den 20. januar 2021, hvor 
det blev besluttet at sende sagen tilbage til administrationen for yderligere bearbejdning. 
Hermed forelægges den nye bearbejdede sag. 

Indstilling 
Direktionen indstiller: 

1. at det besluttes, hvilke principper og hvilken model for udvalgsstruktur, som 
administrationen skal lægge til grund for forslag til ny styrelsesvedtægt. 

Beslutningskompetence 
Kommunalbestyrelsen 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021 
De i sagen beskrevne principper og mødeplan samt model b med 6 menige medlemmer 
af Økonomiudvalget ud over borgmesteren anbefales, og udgør grundlag for, at der 
forelægges en nærmere belyst sag i forbindelse med forslag til styrelsesvedtægt. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-02-2021 
Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. 

Sagsfremstilling 
Kommunalbestyrelsen har besluttet at se samlet på de politiske møde- og arbejdsformer, 
som skal gælde for en ny kommunalbestyrelse med virkning fra januar 2022. 
  
I denne sag forelægges muligheder med henblik på politisk beslutning i 
Kommunalbestyrelsen. Dette vil herefter danne grundlag for en revision af 
styrelsesvedtægten, der skal behandles af to omgange i Kommunalbestyrelsen.  
 
Formål 
Løsningerne skal sikre:  
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- En politisk mødekalender som muliggør at alle (børnefamilier, ældre, 
pensionerede, erhvervsaktive etc.) kan deltage i politisk arbejde som medlem af 
Kommunalbestyrelsen for Lejre Kommune. I dag har nogle politikere f.eks. en uge 
med 3-4 aftenmøder i træk hvilket vanskeliggør såvel familie- som arbejdsliv.  

 
- Gode rammebetingelser for at det er den samlede Kommunalbestyrelse, der 

sætter retning og rammer for det arbejde og de løsninger, der skabes i de 
stående udvalg og Økonomiudvalget. Det forudsætter, at alle medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen har lige adgang til at kunne deltage i aktiviteter, f.eks. 
borgermøder og at Kommunalbestyrelsen bruger tid sammen. Det sker typisk i 
temamøder, men emnerne er flere og større end det nuværende månedlige 
temamøde levner plads til.  

 
De principper og modeller, som fremlægges i sagen, hviler på drøftelser i 
Kommunalbestyrelsen.  
 
Principper som lægges til grund 
Forslag til udvalgsstrukturen og arbejds- og mødeformer beskrevet i denne 
sagsfremstilling baserer sig på følgende principper: 
 

- Et kommunalbestyrelsesmedlem – ét stående udvalg 
- De politiske møder afholdes samme ugedag - hver uge 
- Denne ugedag er reserveret til politisk arbejde.  

 
Ovenstående vil lette muligheden for at holde møder på tværs af fagudvalg, når sagernes 
karakter tilsiger dette. 
 
Samtidig sikrer reservationen af én ugentlig dag til politisk arbejde både forudsigelighed 
(alle ved at denne dag er afsat til politisk arbejde) og fleksibilitet (politiske drøftelser i 
Kommunalbestyrelsen behøves ikke afvente næste KB temamøde, men kan indkaldes 
med kortere varsel, hvis der er behov for det), jf. formålene beskrevet ovenfor.  
 
Ved personsammenfald i forbindelse med konstitueringen kan det være nødvendigt at 
fravige princippet om et kommunalbestyrelsesmedlem – et stående udvalg. 
 
Forslag til systematik i mødeplan 
Det foreslås, at følgende møderytme - eksemplificeret for en måned - lægges til grund 
for mødeplanlægning og -afvikling fra januar 2022. 
 
En fast mødedag om ugen, fx mandag, med fast mødetid fra kl. 16.00 kan planlægges på 
følgende møde:  
Uge 1 

 fagudvalgsmøder fra kl. 16.00 
 pause fra kl. 18.00-18.30  
 evt. fortsættelse af fagudvalgsmøder  

  
Uge 2 

 Temamøde fra kl. 16.00-18.30 
 Pause fra kl. 18.30-19.00 
 Tilbagevendende planlagte dialogmøder med råd og nævn, borgermøder eller   

eksempelvis ekstra temamøder i tidsrummet kl. 19.00-21.00 

 
Uge 3 

 Økonomiudvalgsmøde fra kl. 16.00-18.30 
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 Evt. § 17, stk. 4-udvalgsmøder  

 
Uge 4 

 Kommunalbestyrelsesmøde fra kl. 18.00  

 
Forslag til modeller for udvalgsstruktur 
Udvalgsstrukturen har sammenhæng med særligt princippet om ét KB medlem – et 
fagudvalg, som igen muliggør princippet om, at politiske møder afholdes på samme 
ugedag hver uge. 
 
I planlægningen af udvalgsstrukturen skal der tages højde for, at mandatfordelingen i de 
enkelte udvalg skal ske i henhold til d’hondts metode.  
  
Borgmesteren må i henhold til styrelsesloven ikke være medlem af et stående udvalg.  
 
I nedenstående forslag er der alene benyttet de ord, som anvendes i dag om de stående 
udvalg og som er sigende for hvilke arbejdsområder, der menes.   
 
Model a.  Fem stående udvalg  
Kommunalbestyrelsen kan beslutte at danne fem stående udvalg, f.eks.:  

- Udvalget for børn og ungdom (5) 
- Udvalget for social og sundhed (5) 
- Udvalget for erhverv, job og arbejdsmarked (5) 
- Udvalget for teknik og miljø (5) 
- Udvalget for kultur og fritid (3) 

Hertil kommer Økonomiudvalget (7). 
  
Modellen er en mindre justering af den værende udvalgsstruktur. Den eneste ændring er 
at beskæftigelse og erhverv samles i ét nyt udvalg. 
 
Fordelingen af kommunalbestyrelsesmedlemmerne kan være som markeret i parentes 
ovenfor. 
 
Model b. Fire stående udvalg 
Kommunalbestyrelsen kan også beslutte at danne fire stående udvalg ud fra følgende 
sammensætning: 

- Udvalget for børn og ungdom (5) 
- Udvalget for kultur og fritid (5) 
- Udvalget for social, sundhed, job og arbejdsmarked (5) 
- Udvalget for teknik og miljø (5) 

Hertil kommer Økonomiudvalget (5), som i denne model foreslås at omfatte erhverv. 
 
Fordelingen af udvalgsmedlemmer kan være som markeret i parentes ovenfor og 
medfører i denne model, at alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen har én 
udvalgsplads enten i et fagudvalg eller i Økonomiudvalget. Det er også muligt at øge 
antallet af medlemmer i ØU til eksempelvis 7 – med den konsekvens, at der vil være 2 
medlemmer af KB som ud over ØU også vil være medlem af et fagudvalg. 
 
Modellen er en større ændring af den værende udvalgsstruktur, idet de seks nuværende 
udvalg samles i fire udvalg med en bredere opgaveportefølje.  
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Administrationens vurdering 
Administrationen anbefaler, at udvalgsstrukturen og arbejds- og mødeformerne baserer 
sig på følgende principperne: 

- Et kommunalbestyrelsesmedlem – ét stående udvalg 
- De politiske møder afholdes samme ugedag – hver uge 
- Denne ugedag er reserveret til politisk arbejde 

 
Administrationen anbefaler videre, at forslag til systematik i mødeplanen vedtages, så 
principperne kan gennemføres i praksis. 
 
Endelig anbefaler administrationen, at det besluttes, hvilken udvalgsstruktur, der skal 
arbejdes videre med, og som skal danne grundlag for forslag til ny styrelsesvedtægt. 

Handicappolitik 
Sagen har ingen handicappolitiske aspekter. 

Økonomi og finansiering 
Ændring af udvalgsstruktur har betydning i forhold til antal af udvalgsmedlemmer og 
udvalgsformænd – og dermed også de politiske vederlag, som Kommunalbestyrelsen 
tager stilling til i sag nr. 11. 
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9.  ØU - Erfaringer - Stil dit forslag 
 
00.16.00.G00   19/3115   Åben sag    

Resumé 
På sit møde den 24. april 2018 behandlede Kommunalbestyrelsen 
Kernevelfærdsudvalgets anbefaling om at gennemføre et toårigt pilotprojekt med 
såkaldte borgerforslag. Ordningen, som i Lejre Kommune hedder ”Stil dit forslag”, giver 
borgere med fast bopæl i Lejre Kommune mulighed for at få forslag til behandling i 
Kommunalbestyrelsen, hvis forslaget opnår 650 stemmer i løbet af seks måneder. Stil dit 
forslag trådte i kraft ved udgangen af 2018.  
 
I denne sag fremlægges en evaluering med henblik på, at der skal træffes beslutning 
om, hvorvidt ordningen skal fortsætte. 

Indstilling 
Direktionen indstiller: 

1. at det besluttes, om ordningen med ”Stil dit forslag” skal fortsætte  
2. at administrationen i givet fald udarbejder nyt oplæg til ordningen på baggrund 

af givne kommentarer  

Beslutningskompetence 
Kommunalbestyrelsen 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021 
Carsten Rasmussen (A) og Grethe Saabye (C) anbefaler at ordningen fortsætter.  
Tina Mandrup (V), Line Holm Jacobsen (V) og Ole Blickfeldt (O) anbefaler at pilotforsøget 
stopper.  
Mikael Ralf Larsen (F) anbefaler at ordningen fortsætter med et nedsat krav om antal 
underskrifter.  
 
Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler således at ordningen stopper nu med udgangen af 
pilotforsøget. 
 
Rikke Zwisler Grøndal (A) deltog ikke under punktets behandling. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-02-2021 
Ad 1. Et flertal i Kommunalbestyrelsen bestående af A, B, C, F, Ø og O (14) tiltrådte 
forslaget om at ordningen fortsætter uændret, men med et nedsat krav om antal 
underskrifter således at dette reduceres til 500 underskrifter.  
 
Ad 2. Besluttet, at der ikke udarbejdes et nyt oplæg til ordningen.  
 
V undlod at stemme.  
 
Løsgænger Erik Rønnenkamp Holst kunne ikke tiltræde beslutningen,  da han mener at 
ordningen bør stoppe. 
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Sagsfremstilling 
Baggrund  
I forlængelse af Kernevelfærdsudvalgets anbefalinger besluttede Kommunalbestyrelsen 
at indføre en forsøgsordning, hvor borgere i Lejre Kommune har mulighed for at stille og 
stemme for forslag, som de ønsker skal til behandling i Kommunalbestyrelsen. Borgerne 
kan stille eller stemme for et forslag på to måder:  
 Via Via Lejre Kommunes hjemmeside, Stil dit forslag,. Fra denne side er det muligt at 

dele sit forslag på de sociale medier og via e-mail. Denne mulighed er oprettet med 
henblik på at fremme en debat om de respektive forslag.  

 Ved fysisk fremmøde på Lejre Kommunes biblioteker og i Borgerservice, hvor borgere 
har kunne udfylde en fysisk blanket, der afleveres i en særlig postkasse, der tømmes 
ugentligt.  

 
Muligheden for at stille og stemme på forslag er løbende blevet annonceret i 
lokalaviserne og på facebooksiden for Vores Sted. Retningslinjer for at stille forslag og 
stemme på forslag fremgår her. Blandt andet kræver det 650 stemmer at få et forslag 
bragt for Kommunalbestyrelsen, og et forslag er åbent for stemmeafgivelse i seks 
måneder.  
 
 
Status  
Ordningen, Stil dit forslag, har været i gang i to år, og der er denne periode stillet 
omkring 110 borgerforslag i alt. (Se vedhæftet bilag med oversigt over udløbne forslag 
samt opnået stemmetal):  
 Ét forslag har opnået tilstrækkeligt antal stemmer til at blive behandlet i 

Kommunalbestyrelsen (Forslaget: Flere voksne til vores børn i dagtilbud)  
 10 forslag er ikke blevet behandlet som borgerforslag – blandt andet fordi forslagene 

har omhandlet indsatser, der allerede var igangsat. Forslagsstillerne er blevet 
orienteret om, hvorfor deres forslag ikke er blevet lagt op på hjemmesiden  

 Med undtagelse af stemmer på ét konkret forslag, er alle øvrige stemmer afgivet via 
hjemmesiden  

 
Som det fremgår af nedenstående oversigt har langt de fleste forslag handlet om 
forbedringer inden for trafikale forhold, trafiksikkerhed samt infrastruktur. 
 
Kategori Status på forslag 
Stier og belysning 21 udløbne forslag – 1 aktiv 
Anlæg                                              5 udløbne forslag – ingen aktive 
Miljø og planlægning 11 udløbne forslag – 3 aktive 
Kultur og fritid 13 udløbne forslag – ingen aktive 
Børn og læring 7 udløbne forslag – ingen aktive 
Trafik (sikkerhed)                      40 udløbne forslag – 3 aktive 
 
Hovedparten af de 110 forslag, der er kommet ind, blev stillet de første 3-4 måneder af 
forsøgsordningen. Primo februar 2021 er der 7 aktive forslag på hjemmesiden:  
 
Stier og belysning 

 Cykelsti fra Skullerup til Såby (udløber 8. februar 2021) 

 
Miljø og planlægning 

 Lejre som Naturkommune (udløber 11. april 2021) 
 Skoletandpleje i Hvalsø (udløber 15. maj 2021) 
 Lejre Kommune skal arbejde for at dæmpe støj fra Holbækmotorvejen (udløber 

15. juni 2021) 

https://www.lejre.dk/politik/stil-dit-forslag/
https://www.lejre.dk/politik/stil-dit-forslag/laes-mere-om-betingelserne/
https://www.lejre.dk/politik/stil-dit-forslag/laes-mere-om-betingelserne/
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Trafik (sikkerhed) 

 Hastighedsbegrænsende tiltag på Roskildevej i Hvalsø (udløber 3. juni 2021) 
 Etablering af fartdæmpende foranstaltning i Kirke Hyllinge (udløber 14. juli 2021) 
 Fartnedsættende foranstaltninger på Hornsherredvej gennem Lyndby (udløber 2. 

august 2021) 

 
Erfaringer fra andre kommuner 
En analyse, udarbejdet af Altinget i juni 2019 viste, at det i 26 af landets kommuner var 
muligt for borgere at stille forslag. Samme analyse viste, at det kun meget få tilfælde er 
lykkedes borgerforslagene at opnå det tilstrækkelige antal stemmer til at blive behandlet 
i Kommunalbestyrelsen. 
 
På tværs er de 26 kommuner er 48 borgerforslag blevet behandlet i en 
kommunalbestyrelse – heraf står Ringsted Kommune for de 43 borgerforslag. Det, der 
adskiller Ringsted Kommune fra de øvrige kommuner er, at de i Ringsted har valgt at 
sætte en lavere grænse for, hvor mange stemmer et forslag skal have, før det behandles 
i Kommunalbestyrelsen. I Lejre Kommune og de fleste øvrige kommuner, er antallet af 
stemmer fastlagt med afsæt i hvor mange stemmer, der giver adgang til mandat. I 
Ringsted har man nedsat antallet af stemmer til 200 og begrænset stemmeperioden til 3 
måneder (650 stemmer og 6 måneder i Lejre Kommune). Af de 43 forslag, som 
Kommunalbestyrelsen i Ringsted behandlede i ordningens første halvandet år, er ingen 
forslag tiltrådt af Kommunalbestyrelsen, men flere forslag er sendt videre til behandling i 
de relevante fagudvalg. 

Bilag: 
1 Åben Artikel om borgerforslag, Altinget 91612/20 
2 Åben Stil dit forslag - Samlet oversigt over forslag, udløb og stemmer 

primo 2021.pdf 
7168/21 

Administrationens vurdering 
”Stil dit forslag” har levet op til succeskriteriet om at skabe en ordning, som bliver 
anvendt af borgerne. Administrationen vurderer, at der har været og stadig er positiv 
opmærksomhed om ”Stil dit forslag”, selv om det ikke har været muligt at overvåge, i 
hvilken grad de respektive forslag har genereret debat på de sociale medier mv.  
 
I lyset af, at kun et forslag har opnået det nødvendige antal stemmer for at blive 
behandlet i Kommunalbestyrelsen, giver det anledning til at vurdere, om ordningen bør 
opretholdes. Hvis dette ønskes, bør det drøftes, hvorvidt ordningen skal justeres på flere 
områder. For eksempel om det ønskes, at der bliver en større sandsynlighed for, at 
forslagene opnår det antal stemmer, der skal til for at blive behandlet i 
Kommunalbestyrelsen.  
 
På baggrund af erfaringerne anbefaler administrationen, at Kommunalbestyrelsen 
beslutter, hvorvidt ordningen skal fortsætte, og i givet fald om der skal foretages 
eventuelle justeringer. 

Handicappolitik 
Sagen har ingen handicappolitisk konsekvens 
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Økonomi og finansiering 
Intet at bemærke 



Lejre Kommune  

Kommunalbestyrelsen 
16-02-2021 Side 25 

 

10.  ØU - Indgåelse i strategisk partnerskab med RUC  
 
00.16.00.P27   21/1024   Åben sag    

Resumé 
Roskilde Universitetscenter (RUC) har rettet henvendelse til Lejre Kommune om 
kommunen har interesse i at indgå i et strategisk partnerskab foreløbig i en 2 årig 
periode. Formålet med partnerskabet er med udgangspunkt i Lejre Kommune at styrke 
forskning, udvikling og uddannelse og på den måde styrke fælles vidensopbygning og 
tiltrækning af eksterne fondsmidler indenfor udvalgte kommunale strategiske 
fokusområder og gerne i samarbejde med det lokale erhvervsliv. 

Indstilling 
Direktionen indstiller: 

1. at det godkendes, at Lejre Kommune indgår i strategisk partnerskab med RUC i 2 
år fra aftalens indgåelse med mulighed for forlængelse. 

Beslutningskompetence 
Kommunalbestyrelsen 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021 
Indstillingen anbefales. 
 
Rikke Zwisler Grøndal (A) deltog ikke under punktets behandling. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-02-2021 
Indstillingen tiltrådt. 

Sagsfremstilling 
Roskilde Universitetscenter (RUC) har rettet henvendelse til Lejre Kommune med en 
forespørgsel om Lejre Kommune har interesse i at indgå i et strategisk partnerskab. 
 
RUC er regionens centrale akademiske forsknings- og uddannelsesinstitution. De tilbyder 
at være samarbejdspartner for regionens offentlige og private sektorer såvel i forhold til 
at bidrage til strategiske udviklingsprojekter som for at løfte forsknings- og 
uddannelsesniveauet i Region Sjælland. 
 
Formålet med et strategisk partnerskab er, at: 

 skabe værdi for regionens virksomheder og institutioner ved at intensivere 
uddannelsessamarbejdet mellem RUC og lokale og regionale aktører og derved 
styrke uddannelsesmulighederne i regionen. 

 skabe værdi for regionens virksomheder og institutioner ved at RUC uddanner 
kvalificeret arbejdskraft – i samspil med region, kommuner, arbejdsmarkedets 
parter, virksomheder og videregående uddannelsesinstitutioner. 

 skabe værdi ved at styrke forskningen inden for strategisk prioriterede 
forskningsområder i regionen og herunder at styrke forskningssamarbejde og 
vidensoverførsel samt hjemtag af forskningsmidler til regionen. 
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 skabe værdi for Lejre Kommune ved at understøtte strategiske udviklingsspor, der 
understøtter og udvikler det gode og bæredygtige liv på landet tæt på storbyen i 
49 landsbyer og småbyer – nu og for fremtidige generationer.  

 
I forbindelse med opstart af et strategisk partnerskab udvikles Aftale om Strategisk 
partnerskab samt Samarbejdsaftale om realisering af strategiske indsatser, der 
fastsætter de overordnede rammer for aftalen. Udkast til disse aftaler vedhæftet. 
Konkret kan aftalen udmønte sig i: 

 Projekt- og praktiksamarbejde mellem RUC studerende samt Lejre Kommune og 
lokale virksomheder. 

 Fælles rekrutterings- og karrieresamarbejde for de kommende RUC studerende. 
 Udvikling af fælles forsknings- og samarbejdsprojekter mellem RUC forskere samt 

Lejre Kommune og lokale virksomheder. 
 Tæt samarbejde omkring Videre- efteruddannelsesaktiviteter (VEU), hvor der 

udarbejdes uddannelsespakker til de kommunale ansatte (Livslang læring) både 
på masterniveau, enkeltfag og skræddersyet efteruddannelser. 

 
For nærværende aftale forslås følgende strategiske fokusområder for partnerskabet: 

 Bæredygtige fødevaresystemer i land-by perspektiv med særligt fokus på 
perspektiver, aktører og virkemidler i omstillingen indenfor områderne; 
klima/biodiversitet, sundhed og samfundsøkonomi i bred forstand.  

 Velfærdsudvikling i bevægelse – nye måder at løse ’velfærdsopgaver’ i 
landsbyerne. Fx skoler og daginstitutioner som ramme for fællesskaber, der 
rækker ud over børn og unge; digitale muligheder for at løse sundhedsopgaver i 
borgernes eget hjem o.a.   

 Grønne unge fællesskaber – studieboliger midt i naturen og tæt på storbyen – og 
unge som drivkraft i den grønne omstilling.  

 
Partnerskabet organiseres med en styregruppe repræsenteret af ledelsen fra de to 
parter. Styregruppen mødes 1 gang årligt.  
Der nedsættes herudover en projektgruppe for hvert samarbejdsprojekt, der indgås, 
bestående af projektets ledende medarbejdere fra de to parter. Projektgruppen giver 
oplæg til styregruppen vedr. taktiske ændringer og orienterer om de operationelle 
aktiviteter.  
Aftalen gælder 2 år fra aftalens indgåelse med mulighed for forlængelse. Aftalen 
suppleres med årlige handlingsplaner, der afstemmes med og godkendes af 
styregruppen. 

Bilag: 
1 Åben Aftale om strategisk partnerskab Lejre Kommune 8175/21 
2 Åben Bilag 1 samarbejdsaftale Lejre Kommune og RUC 8173/21 

Administrationens vurdering 
Administrationen her i gennem nogle år samarbejdet med RUC på en række måder. Lejre 
Kommune har f.eks. fungeret som case i studiebesøg, kandidat- og studieprojekter samt 
i forelæsninger. 
 
Men denne partnerskabsaftale vil det blive muligt at styrke den gensidige 
vidensopbygning samt skabe mulighed for tiltrækning af eksterne fondsmidler indenfor 
en række strategiske fokusområder. 
 
Partnerskabet kan herudover blive af værdi for kommunens virksomheder både i forhold 
til uddannelse af kvalificeret arbejdskraft samt i forhold til at bidrage til fælles 
vidensopbygning.  
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Endelig kan partnerskabet bidrage til bosætning på sigt, idet flere unge lærer Lejre 
Kommune at kende i projekter og lignende. 

Handicappolitik 
Sagen har ingen handicappolitiske perspektiver. 

Økonomi og finansiering 
Der vil være udgifter til medgået tid til at deltage i partnerskabet. Hvis partnerskabet 
resulterer i projekter, som herudover vil koste noget, så vil disse blive forelagt særskilt til 
politisk behandling. 
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11.  ØU - Plan- og bæredygtighedsstrategi 2020 
 
01.02.03.P15   18/14311   Åben sag    

Resumé 
Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2020 har været i offentlig høring fra 28.oktober 2020 til 
3. januar 2021. I høringsperioden er der kommet 21 kommentarer, hvoraf cirka 
halvdelen er anmodninger om at inddrage byudviklingsprojekter i den kommende 
kommuneplanrevision. Derudover handler kommentarerne primært om klima, sundhed, 
mobilitet og byudvikling af alle kommunens bysamfund. Administrationen vurderer, at 
høringssvarene ikke giver anledning til at ændre i den offentliggjorte strategi, men at 
byudviklingsforslag og kommentarer tages med den kommende kommuneplanrevision. 
Administrationen lægger samtidig op til at trykke et mindre oplag af den endelige 
strategi. 

Indstilling 
Direktionen indstiller: 
 

1. at der besluttes ikke at foretage indholdsmæssige ændringer af eller tilføjelser til 
Plan- og bæredygtighedsstrategi 2020, 

2. at trykke et mindre oplag af den endelige Plan- og bæredygtighedsstrategi 2020. 
Trykningen finansieres af bevilling 4.10.10 under Center for Teknik & Miljø. 

Beslutningskompetence 
Kommunalbestyrelsen 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021 
Indstillingerne anbefales. 
 
Rikke Zwisler Grøndal (A) deltog ikke under punktets behandling. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-02-2021 
Indstillingerne tiltrådt. 

Sagsfremstilling 
Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 27. oktober 2020 at offentliggørelse ”Plan- 
og bæredygtighedsstrategi 2020” fra 28. oktober 2020 til 3. januar 2021. 
 
Offentliggørelsen blev annonceret via opslag på lejre.dk og facebook, samt med en 
række annoncer i Lejre Lokalavis. På grund af forsamlingsforbuddet har Lejre Kommune 
ikke holdt borgermøde om strategien. Bylaug og andre interessenter er blevet hørt via 
email og digital post. 
 
I løbet af høringsperioden har administrationen modtaget 21 høringssvar. Cirka halvdelen 
er anmodninger om at inddrage byudviklingsprojekter i den kommende 
kommuneplanrevision. Derudover handler flere kommentarer om klima-temaet, hvor 
konkrete tiltag for at nedbringe CO2-aftrykket, forurening fra brændeovnsrøg, produktion 
af vedvarende energi er nævnt gentagende gange. Et par høringssvar har fokus på 
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generel sundhed og trivsel i en kommune under omfattende udvikling. En del af 
kommentarerne har visse overlap med Vores Klimaplan 2020-2050, som har været 
offentliggjort parallelt med Plan- og bæredygtighedsstrategi 2020. Klimaplanen 
forelægges politisk i marts måned. 
 
Udover en række privatpersoner er der kommet høringssvar fra: Hvalsø Bylav, Levende 
Landsbyer, Lejre Erhvervsforum, Vejdirektoratet, Movia, Ryegård og Trudsholm Godser 
og en række udviklingsfirmaer. Administrationen har udarbejdet en oversigt over indhold 
i høringssvarene samt administrationens vurdering. De samlede høringssvar og 
oversigten er vedlagt som bilag. 

Bilag: 
1 Åben Samlede høringssvar_reduceret fil 8140/21 
2 Åben Plan og Bæredygtighedsstrategi 2020 71415/20 
3 Åben Vurdering af høringssvar_Plan og bæredygtighedsstrategi 2020 8324/21 

Administrationens vurdering 
Plan- og Bæredygtighedsstrategien er forarbejdet til revisionen af kommuneplanen og 
adresserer hvilke indsatsområder, der er vigtige i den kommende revision af 
kommuneplanen. Det er administrationens oplevelse, at de indkomne høringssvar er 
udtryk for et stort engagement i og interesse for udviklingen af Lejre Kommune, ikke 
mindst når det handler om klima, sundhed og Vores Sted - Lejre. 
 
De mange forslag til nye forslag til arealudlæg både til boliger og erhverv foreslår 
administrationen bliver taget med og vurderet i den kommende revision af 
kommuneplanen. Derudover er der høringssvar, der reflekterer over bystruktur, 
erhvervsudvikling og konsekvenser af byudvikling. Mange af disse kommentarer vil også 
være relevante at tage med til overvejelser i forbindelse med revisionen af 
kommuneplanen. Proces og tidsplan for Kommuneplanen behandles i øvrigt som et andet 
punkt på denne dagsorden.  
 
Et par af høringssvarene foreslår, at Plan- og bæredygtighedsstrategien 2020 fik en 
større bredde og også indeholdt et tema om sundhed. Da arbejdet med Plan- og 
Bæredygtighedsstrategien blev igangsat blev det besluttet, at strategien skulle fokusere 
på de tre nuværende temaer, som er helt centrale for kommunens fysiske udvikling i de 
kommende år. Bemærkningen om at arbejde med et sundhedstema foreslår 
administrationen derfor tages med til vurdering, når næste planstrategi skal udarbejdes.  
 
Mange af kommentarerne omhandler klimaemner, som er mere konkrete end de 
strategiske indsatsområder i strategien lægger op til. Disse emner foreslår 
administrationen tages med til realiseringen af klimaplanen, som Lejre Kommune har 
forpligtet sig til gennem DK2020-projektet. 
 
Samlet set vurderer administrationen ikke, at de indkomne kommentarer giver anledning 
til at ændre i den offentliggjorte strategi.  
 
Administrationen foreslår, at der trykkes et mindre oplag af plan- og 
bæredygtighedsstrategien, f.eks. 100 stk.  

Handicappolitik 
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. 
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Økonomi og finansiering 
Udgifter til tryk af et mindre oplag af Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2020 finansieres 
af bevilling 4.10.10 under Center for Teknik & Miljø. 



Lejre Kommune  

Kommunalbestyrelsen 
16-02-2021 Side 31 

 

12.  TM - Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan LK 79 for Søtorvet 
 
01.02.05.P16   20/3377   Åben sag    

Resumé 
Søarkaden ApS ønsker, at der i 2. etape af Søtorvet bliver mulighed for at etablere en ny 
dagligvarebutik og et par udvalgsvarebutikker mellem SuperBrugsen og Fakta. 
Derudover ønsker Søarkaden at opføre en række boliger. 
 
Hvis det skal være attraktivt for en dagligvarekæde at etablere sig på Søtorvet, mener 
Søarkaden, at det er nødvendigt at omlægge Søvej, så parkeringspladserne kan placeres 
tættere på dagligvarebutikken. Det vil samtidig forbedre p-forholdene for eksisterende 
butikker og boliger på Søtorvet. 
 
Da den eksisterende lokalplan ikke rummer mulighed for de nye ønsker, blev der 
udarbejdet et nyt forslag til lokalplan med et tilhørende kommuneplantillæg i en A og en 
B udgave. Eneste forskel mellem de to planforslag er vejføringen af Søvej, samt 
placeringen af den nye dagligvarebutik.  
 
Begge planforslag har været i høring fra 28. oktober til 23. december 2020, og der er 
kommet 95 indsigelser og høringssvar. Administrationen har gennemgået og tematiseret 
høringssvarene og givet en overordnet vurdering af de forskellige temaer. Ydermere er 
der givet vurdering i forhold til de enkelte temaer. Samtlige høringssvar er vedlagt i 
bilag. En stor del af høringssvarene er kritiske overfor den foreslåede udvikling og mange 
giver udtryk for, at involveringen af byen i planprocessen har været utilstrækkelig. 

Indstilling 
Direktionen indstiller: 

1. At Lokalplan LK 79b og Kommuneplantillæg 18b for 2. etape af Søtorvet vedtages 
endeligt med tilføjelse til redegørelsen om bilag IV arter.  

2. At Lokalplan LK 79 a og Kommuneplantillæg 18a ikke vedtages endeligt. 

Beslutningskompetence 
Kommunalbestyrelsen. 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021 
Et flertal i udvalget bestående af Carsten Rasmussen (A), Tina Mandrup (V), Line Holm 
Jacobsen (V) og Ole Blickfeldt (O) følger flertallet i Udvalget for Teknik & Miljø og 
anbefaler indstillingerne.  
 
Mikael Ralf Larsen (F) og Grethe Saabye (C) følger Bjørn Lykke Sørensens anbefaling og 
stemmer således hverken for eller imod men ønsker sagen udsat til efter afholdelse af et 
borgermøde. 
 
Rikke Zwisler Grøndal (A) deltog ikke under punktets behandling. 

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 10-02-2021 
Samlet indsigelse fra Borgergruppen ”Bedre Hvalsø” bestående af to dokumenter er 
eftersendt dagsordenen. 
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Et flertal af udvalget, Martin Stokholm (A), Christian Fjeldsted Andersen (V) og Jens K. 
Jensen (V) anbefaler indstillingen. 
 
Ivan Mott (Ø) kan ikke anbefale indstillingen, da det er vurderingen, at lokalplanernes 
indgreb i de grønne områder ikke er i overensstemmelse med det grundlag for 
områdefornyelsen, som ministeriet godkendte og har bevilget pengene til. 
 
Bjørn Lykke Sørensen (C) stemmer hverken for eller imod indstillingen men ønsker på 
baggrund af det store antal høringssvar, at sagen udsættes med henblik på afholdelse af 
et borgermøde, så snart det er muligt. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-02-2021 
C, F, B og Ø stillede forslag om, at sagen udsættes til efter afholdelse af borgermøde. For 
forslaget stemte C, F, B og Ø (9). Imod stemte A, V, O og løsgænger Erik Rønnenkamp 
Holst (16).  
 
For direktionens indstilling stemte A, V og O samt løsgænger Erik Rønnenkamp Holst 
(16). C, F, B og Ø (9) kunne ikke tiltræde indstillingen. 

Sagsfremstilling 
Lokalplan LK 79A og LK 79B samt Kommuneplantillæg nr. 18A og 18B for Søtorvet har 
været i høring fra 28. oktober til 23. december 2020, og der er kommet 95 indsigelser og 
høringssvar. 
 
Søarkaden ApS i Hvalsø har i løbet af 2020 været i dialog med Lejre Kommune om 
etablering af 2. etape af Søtorvet, hvor Søarkaden ønsker at etablere én bygning med en 
dagligvarebutik i den sydlige ende og et par mindre udvalgsvarebutikker i den nordlige 
ende i stueplan samt lejligheder på 1. sal. Derudover ønsker Søarkaden at etablere én 
anden bygning med boliger både i stueetagen og på 1. sal. 
 
For at gøre det attraktivt for en ny dagligvarebutik at etablere sig på Søtorvet, ønsker 
Søar- kaden at omlægge Søvej, så vejen forskydes over mod Hvalsøhallen. Derved 
kommer parkeringspladserne til at ligge i tæt tilknytning til Søtorvet. Omlægning af 
Søvej og flytning af p-pladser vil også forbedre parkeringsforholdene for de eksisterende 
butikker og boliger, set i forhold til den gældende lokalplan LK 30. 
 
Da Lokalplan LK 30 for Søtorvet ikke giver mulighed for at etablere butikker over 500 m2, 
og ikke rummer mulighed for en omlægning af Søvej, er det nødvendigt at udarbejde en 
ny lokalplan, hvis projektet skal realiseres.  
 
Administrationen har i tæt dialog med Søarkaden udarbejdet to forslag til lokalplaner, der 
har hver sin linjeføring af Søvej og placering af den nye bygning med dagligvarebutik. 
Den eneste forskel mellem lokalplanerne er arealdisponeringen. De to forskellige 
linjeføringer af Søvej giver mulighed for at placere butiksbygning og p-pladser forskelligt. 
Med LK 79b skabes et bredere strøg mellem den nye butiksbygning og boligkarrén, mens 
LK 79a beslaglægger en mindre del af de grønne arealer ved søen og den grønne kile.  
 
Begge de nye lokalplanforslag bygger videre på de bygningsregulerende bestemmelser i 
den eksisterende Lokalplan LK 30 for Søtorvet, så der derved bliver sikret en vis 
sammenhæng i byggeriets udseende i forhold til 1. etape af Søtorvet, Fakta og 
Superbrugsen. 
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På grund af forskydningen af Søvej er det nødvendigt også at udarbejde et 
kommuneplantillæg som udvider kommuneplanramme 6.C1 og reducerer de tilstødende 
rammeområder 6.O1, 6.R2 og 6.R3 tilsvarende. Der er udarbejdet to kommuneplantillæg 
nr 18a og 18b, der følger afgrænsningerne i lokalplanforslag 79a og 79b. 
 
Det har været et ønske fra den dagligvarebutik, der ønsker at etablere sig på Søtorvet, 
at facadeskilte kan have en højde af 0,8 m, samt at det er muligt at opsætte logo på 
facaden på et areal af minimum 1,6 m2. Kommuneplanen giver kun mulighed for en 
skiltehøjde på 0,5 m og logo’er kan kun placeres på max. 1/3 af det enkelte vindue eller 
dør. For at imødekomme ønsket er det indføjet i de to forslag til kommuneplantillæg. 
 
Kobling mellem Lokalplan LK 79 for Søtorvet og områdefornyelsen i Hvalsø Bymidte  
Områdefornyelsen af Hvalsø Bymidte har med udgangspunkt i byfornyelsesprogrammet 
siden 2017 arbejdet med udviklingen af Hvalsø bymidte – se byfornyelsesprogrammet 
her: 
http://www.voreshvalsoe.dk/images/Billeder/ByfornyelsesprogramHvalsoe_Bymidte_Lejr
e_Kommune.pdf. Målet er at udnytte byens kvaliteter og eksisterende liv til at skabe en 
bymidte med et levende handels-, forenings- og fritidsliv, der er nært knyttet til naturen, 
hvor byen, borgerne, foreningslivet og naturen udvikler sig i et samspil med hinanden. 
 
Med det udgangspunkt er projektet ”Kulturstrøget” udviklet i regi af områdefornyelsen 
med bred inddragelse af områdets interessenter samt Søarkaden. Projektet handler om 
at skabe en god sammenhæng i bymidten hele vejen fra Hovedgaden til hallen, skolen, 
kulturhuset og biblioteket. Projektet blev udviklet i løbet af efteråret 2017 og foråret 
2018 på anledning af Søarkaden, der ønskede at omlægge Søvej for at skabe et mere 
attraktivt handelsmiljø ved Søtorvet.  
 
I realiseringen af Kulturstrøget er der indtil nu hovedsagelig arbejdet med den vestlige 
del ved biblioteket, hvor der bl.a. er blevet frigivet midler til at indrette Byens hus’ og i 
øst ved 1804 pladsen, hvor der i Hovedgadeprojektet er reserveret midler til rekreative 
funktioner. Forslag til Lokalplan LK 79 er derfor med til at forbinde og realisere en vigtig 
del af byfornyelsesprogrammet. 

Bilag: 
1 Åben Samlede indsigelser.pdf 512/21 
2 Åben LK 79 Søtorvet - Tematisering af indsigelser og administrationens 

vurdering 
8575/21 

3 Åben Samlede kommentarer fra Bysamarbejdet m.fl..pdf 65677/20 
4 Åben Kommuneplantillæg nr. 18A for Søtorvet.pdf 74371/20 
5 Åben Lokalplan LK 79A for Søtorvet 221020.pdf 74360/20 
6 Åben Kommuneplantillæg nr. 18B for Søtorvet.pdf 74372/20 
7 Åben Lokalplan LK 79B for Søtorvet 221020.pdf 74359/20 

Udtalelser 
Der er i alt indkommet 95 høringssvar i høringsperioden. Lidt mere end 80 af 
høringssvarene er fra privatpersoner i og omkring Hvalsø, mens resten er fra 
boligforeninger og andre foreninger samt forsyningsvirksomheder og andre 
virksomheder, herunder:  
• Boligforeninger: Hyllegård Udvikling, Frikøbing og Bofællesskabet Buske på 

Buskegården.  
• Foreninger: Hvalsø Bylav, Hvalsø Menighedsråd, Bedre Hvalsø, Egnshistorisk Forening 

Hvalsø, Særløse Menighedsråd og Kisserup Bylaug.  
• Forsyningsselskaber: Banedanmark, Movia og FORS. 
• Virksomheder: Hvalsø Spisehus og Storm Advokater. 

http://www.voreshvalsoe.dk/images/Billeder/ByfornyelsesprogramHvalsoe_Bymidte_Lejre_Kommune.pdf
http://www.voreshvalsoe.dk/images/Billeder/ByfornyelsesprogramHvalsoe_Bymidte_Lejre_Kommune.pdf
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De fleste af høringssvarene er mindre indlæg på ca. 1 side, mens andre er lidt længere. 
Enkelte er meget omfattede med analyser af byen, spørgsmål til lokalplanen og forslag til 
alternative måder at gribe bymidteudviklingen an på. Et enkelt forslag (nr. 87 – Bedre 
Hvalsø) har udarbejdet skitsemateriale med tre alternativer til udvikling af området. 
 
Hovedparten er høringssvarene – mere end 80 - er kritiske overfor begge 
lokalplanforslag, mens resten er mere neutrale og rummer konkrete ønsker til forbedring 
af forslaget eller tekniske mangler i forhold til for eksempel vandafledning, kollektiv 
transport eller lignende. Kun enkelte høringssvar bakker op omkring lokalplanforslaget.  
 
Administrationen har gennemgået og tematiseret høringssvarene. Høringssvarene 
fordeler sig over følgende forskellige temaer: 
• Processen: Der mangler involvering og gennemsigtighed 
• Bymidtens udvikling: Lokalplanen mangler vision, sammenhæng og grundighed – 

ønske om en anden bymidte 
• Detailhandel: Der er ikke ønske om, grundlag eller behov for en ny dagligvarebutik 
• Parkering: Løsningen imødekommer ikke bymidtens parkeringsbehov på en god måde 
• Trafiksikkerhed: Lokalplanen vil gøre bymidten mere utryg at færdes i 
• Mobilitet: Lokalplanen fremmer ikke cyklisme og færdsel til fods 
• Arkitektur, byrum og kultur: Bebyggelse og byrum matcher ikke bymidten og Hvalsø 

Kirke 
• Natur og miljø: Der er ikke taget hånd om natur og miljø 

 
Administrationen har udarbejdet et notat, der beskriver temaerne. Og for at skabe et 
overblik over de indkomne kommentarer har administrationen koncentreret indholdet i 
høringssvarene i en række udsagn under de forskellige temaer, som er beskrevet 
ovenfor. Efter hvert tema er administrationens vurdering af indsigelserne beskrevet. 
Notatet er vedlagt som bilag. Samtlige høringssvar kan læses i separat bilag til sagen – 
se bilag A. 
 
Ydermere har Bysamarbejdet Hvalsø på sit møde den 7. december 2020 behandlet en 
udtalelse om Lokalplan LK 79 for Søtorvet, som Bysamarbejdet har ønsket med til den 
politiske behandling af lokalplansagen: 
”Bysamarbejdet er enige om, at medlemmerne har forskellige holdninger til lokalplanen i 
høring, og at disse forskelligheder kommer til udtryk i de fire høringssvar, som 
medlemmer af Bysamarbejdet og tilhørende arbejdsgrupper har sendt til kommunen 
efter præsentation af skitseforslag på Bysamarbejdets møde den 31. august 2020.” 
De fire høringssvar er vedlagt som bilag. 

Administrationens vurdering 
Formålet med Lokalplan LK 79 er at færdiggøre den planlægning og byudvikling, der blev 
igangsat med LK 30, dog tilpasset den aktuelle efterspørgsel efter butikker og med en ny 
vejføring af Søvej. Overordnet set vurderer administrationen, at begge lokalplanforslag, 
er med til at sikre den vigtige forbindelse mellem kulturområdet i vest og Hovedgaden i 
øst og vil bidrage til mere liv i bymidten. Forslagene vil sikre en varieret beplantning og 
grønt præg i strøg, langs vej og på p-pladser. Alt sammen dog med den præmis, at det 
er med udgangspunkt i den planlægning der blev igangsat med Lokalplan LK 30. Planen 
lægger ikke begrænsninger for at f.eks. naturindholdet i området kan hæves.  
 
En del høringssvar kritiserer, at der ikke har været tilfredsstillende involvering i 
processen både inden lokalplanarbejdet blev sat i gang og i høringsperioden. Der har 
været en omfattende borgerdialog i forbindelse med tilblivelsen af den gældende 
lokalplan LK 30 – både i forbindelse med byudviklingsprojektet ”Vores Hvalsø” i 
projektets kontor i Hovedgaden 12 og i en mere traditionel borgerproces. 
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Lokalplanforslaget for 2. etape af Søtovet er et revideret bud på en færdiggørelse af den 
udvikling, der blev igangsat med første etape af Søtorvet. Samlet set vurderer 
administrationen, at der over årene har været en bred debat om den udvikling af 
Søtorvet, der blev begyndt Lokalplan LK 30. 
 
Det har ikke været muligt at holde fysiske borgermøde i lang tid på grund af Covid 19. 
Og det er uvist, hvornår det vil være muligt at skabe rammer, der er tilstrækkelige til at 
dække den interesse, som lokalplanforslaget har i offentligheden. Hvis de mange 
kommentarer om involvering i processen skal imødekommes, vurderer administrationen, 
at det kræver, at lokalplanprocessen udsættes, til det er muligt at mødes igen – eller 
som et mindre godt alternativ at der gennemføres virtuelle borgermøder. Ønskes det at 
imødekomme de mange ønsker om at gentænke udviklingen af bymidten, vil det efter 
administrationens vurdering være nødvendigt med en ny plan- og involveringsproces. 
 
Kommuneplanens detailhandelsbestemmelser giver mulighed for at etablere en 
yderligere dagligvarebutik på Søtorvet, og den aktuelle interesse fra en dagligvarekæde 
indikerer, at der er et grundlag for en ny butik. Og med placeringen af en dagligvarebutik 
yderligere ved Søtorvet koncentreres handlen i Hvalsø i dette område. Det kan være med 
til at styrke kundetrafikken i området til glæde for udvalgsvarebutikkerne. 
 
Forskellen mellem LK 79a og LK 79b er arealdisponeringen og linjeføringen af Søvej. 
Afgrænsningen af Forslag til Lokalplan LK 79a og linjeføringen af Søvej har taget 
udgangspunkt i ”Kulturstrøget” og den forståelse for arealdisponering i området, som 
kom ud af den proces. LK 79b tager mere højde for at sikre et bredere strøg mellem det 
eksisterende Søtorv og Superbrugsen, samt skaber flere p-pladser. De høringssvar, der 
har forholdt sig til de to versioner, hælder mest til Lokalplan LK 79b.  
 
Ganske få høringssvar komme med konkrete bud på ændringer til lokalplanforslagene. På 
baggrund af høringssvarene foreslår administrationen følgende forslag til ændringer: 
 
Miljøstyrelsen har konstateret, at der i lokalplanen ikke er redegjort for om lokalplanen 
påvirker truede dyrearters yngle og rasteområder. Administrationen foreslår, at der til 
redegørelsen tilføjes følgende afsnit:  
 
”Rammeområdet ligger udenfor yngle- og rasteområderne for bilag IV arter. Lokalplanen 
vurderes derfor ikke at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for bilag IV 
arter.” 
 
Hvis det ønskes vurderer administrationen, at det med denne tilføjelse om bilag IV arter 
er muligt at vedtage en af de offentliggjorte planforslag endeligt uden yderligere 
ændringer til planen. På baggrund af anbefalingerne i høringssvarene foreslår 
administrationen, at det der Lokalplan LK 79b og Kommuneplantillæg 18b, der vedtages 
endeligt.  

Handicappolitik 
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. 

Økonomi og finansiering 
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. 
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13.  ØU - Høringssvar til Sjælland Baner Vejen frem 
 
05.00.00.P20   21/903   Åben sag    

Resumé 
KKR Sjælland har besluttet at sætte øget fokus på grøn omstilling, herunder kollektiv 
trafik, i den kommende revision af det fælles trafikudspil ”Sjælland baner vejen frem 
2021”. I mail af 3. december 2020 fra sekretariatet i KKR efterspørges input og 
kommentarer til dels forslag til grøn omstilling af den kollektive trafik, dels til de tidligere 
indmeldte infrastrukturprojekter til ”Sjælland baner vejen frem” fra januar 2019. 

Indstilling 
Direktionen indstiller: 

1. at høringssvar til ”Sjælland baner vejen frem 2021” godkendes. 

Beslutningskompetence 
Kommunalbestyrelsen 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021 
Indstillingen anbefales. 
 
Rikke Zwisler Grøndal (A) deltog ikke under punktets behandling. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-02-2021 
Indstillingen tiltrådt.  
 
Ø stemmer imod indstillingen, fordi den inkluderer de tidligere indmeldte 
infrastrukturprojekter. 

Sagsfremstilling 
KKR Sjælland drøftede input til den kommende revision af det fælles trafikudspil i Region 
Sjælland på sit møde den 11. november 2020. KKR Sjælland besluttede at sætte øget 
fokus på grøn omstilling, herunder kollektiv trafik, i det fremtidige arbejde med udvikling 
af infrastruktur i regionen. I mail af 3. december 2020 fra sekretariatet i KKR 
efterspørges input og kommentarer til dels forslag til grøn omstilling af den kollektive 
trafik, dels til de tidligere indmeldte infrastrukturprojekter til ”Sjælland baner vejen frem” 
fra januar 2019. 
 
Fristen for at komme med kommentarer var sat til 6. januar 2021. Da det ikke har været 
muligt at få politisk behandlet et høringssvar inden fristen, har administrationen 
udarbejdet og sendt et høringssvar og påpeget, at høringssvaret var med forbehold for 
en efterfølgende politisk godkendelse. Administrationens høringssvar er vedlagt som 
bilag. Ydermere er bilag fra KKR’s møde den 11. november vedlagt som bilag. I mail fra 
3. december efterspørges også kommentarer til tidligere indmeldte 
infrastrukturprojekter. Lejre Kommunes indmelding fra januar 2019 er derfor også 
vedlagt som bilag. 
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Bilag: 
1 Åben Brev til Region Sjælland - tilbagemelding på infrastrukturprojekter - 

face 2 
7352/21 

2 Åben Mail fra KKR: opfordring til kommentarer til oplæg Sjælland baner 
vejen frem - Input til Fase 2 

7349/21 

3 Åben Notat fra KKR møde 11-november-2020 om indsatser i den 
kollektive trafik 

7350/21 

4 Åben Notat med oversigt over projekter - Sjælland baner vejen frem 2021 7351/21 
5 Åben Projektbeskrivelse - dobbeltspor hele vejen til Kalundborg.docx 7274/21 
6 Åben Projektbeskrivelse - motorvej mellem Roskilde og Ringsted.docx 7273/21 
7 Åben Projektbeskrivelse - Nye vestvendte ramper til 

Holbækmotorvejen.docx 
7272/21 

8 Åben Projektbeskrivelse - Nye østvendte ramper til 
Holbækmotorvejen.docx 

7271/21 

9 Åben Projektbeskrivelse - udvidelse af Holbækmotorvejen.docx 7270/21 
10 Åben Projektbeskrivelser - opgradering af Hovedvejen Ringsted-Roskilde 7269/21 
11 Åben Projektbeskrivelse om kollektiv trafik 7268/21 
12 Åben ØU - Opdatering af trafikudspil fra Region Sjælland "Sjælland baner 

vejen" 
7275/21 

Administrationens vurdering 
I høringssvaret er indarbejdet følgende kommentarer til forslag til grøn omstilling af den 
kollektive trafik: 
 
Realisering af den Sjællandske timemodel  
Lejre Kommune tilslutter sig forslag om hastighedsopgradering af strækningen mod 
Kalundborg.  
 
Flere tog på Nordvestbanen 
Ud over hastighedsopgraderingen ønsker Lejre Kommune 20 minutters drift i dagtimerne 
og halvtimesdrift i aften og weekendtimerne på strækningen til Holbæk. Det vil give et 
tiltrængt løft til den daglige pendlertrafik. Med den nuværende betjening forrentes 
investeringen i jernbaneudvidelsen fra Roskilde til Vipperød ikke tilstrækkeligt.  
 
Etablering af kvartersdrift mellem Køge og Roskilde.  
Lejre Kommune tilslutter sig forslaget om kvartersdrift mellem Roskilde og Køge. Det vil 
for store dele af Vestsjælland give en bedre adgang med kollektiv trafik til det nye 
supersygehus i Køge.  
 
Etablering af Ring Syd forbindelsen fra Roskilde via Ny Ellebjerg til Lufthavnen 
Ring Syd forbindelsen vil blive en vigtig direkte forbindelse til lufthavnen og forbedre 
kapaciteten på Københavns Hovedbanegård. Det vil sikre en højere regularitet for de 
regionaltoge, der kører til eller gennem Hovedbanegården. Det er dog vigtigt, at Ring 
Syd forbindelsen ikke ender med at give færre forbindelser til Hovedbanegården fra 
Nordvestbanen. 
 
Styrkelse af den regionale busbetjening – flere busser i R-nettet 
Lejre Kommune tilslutter sig, at flere busser bliver opgraderet til det attraktive R-net. 
Helt konkret ønsker vi, at linje 240 mellem Roskilde og Ringsted opgraderes til en R-linje. 
Ydermere vil vi foreslå, at der laves en forundersøgelse af, hvordan linje 240 vil kunne 
sikres mere regularitet i myldretiden på Hovedvejen, f.eks. med supplerende busbaner 
hvor der ofte er kødannelse. 
 
Klimavenlig omlægning af den regionale (og kommunale) kollektive trafik 
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Lejre Kommune har allerede i samarbejde med Movia igangsat arbejdet med at omstille 
den kollektive busdrift til fossilfri busser. Statsligt tilskud/kompensation til omlægningen 
vil være kærkomment for at udgå at omstillingen kommer til at betyde 
serviceforringelser.  
 
Forsøg med førerløse busser 
Lejre Kommune vil gerne være forsøgskommune for førerløse busser. F.eks. kunne 
strækningen fra Lejre Station til turistattraktionen ”Sagnlandet Lejre” være en relevant 
forsøgsstrækning. 
 
Ny station ved Roskilde Vest 
I projektoversigten er en ny station ved Roskilde Vest nævnt som et eksempel på et 
”Parker & Rejs” projekt. Vi ønsker, at station ved Roskilde Vest nævnes som et 
selvstændigt projekt. Vi bør signalere tydeligere i ”Sjælland baner vejen frem”, at en 
pendlerstation ved Roskilde Vest kan servicere landdistrikterne i oplandet og få flere fra 
biler over på kollektiv trafik. 
 
 
Tidligere indmeldte infrastrukturprojekter 
Lejre Kommune sendte i januar 2019 projektbeskrivelser for følgende ønsker til 
infrastrukturprojekter i den opdaterede ”Sjælland baner vejen frem”: 
 
 Opgradering af Hovedvejen Ringsted-Roskilde 
 Motorvej mellem Roskilde og Ringsted  
 Udvidelse af Holbækmotorvejen 
 Nye vestvendte ramper på Holbækmotorvejen 
 Nye østvendte ramper på Holbækmotorvejen 

 
Alle projekterne er med i projektoversigten. Administrationen har i høringssvaret 
beskrevet, at alle indmeldingerne stadig er meget aktuelle. Trafikken stiger på alle 
vejene i kommunen og der er stigende udfordringer med trængsel pga. den store 
mængde gennemkørende trafik både på Holbækmotorvejen og Hovedvejen. Trængslen 
har store samfundsøkonomiske konsekvenser ikke kun for Lejre Kommune men også for 
andre dele af Region Sjælland. Derudover betyder trængslen flere gennemkørende biler 
på lokalvejene og igennem landsbyerne til gene for vores borgere.  
 
Særligt trængslen på Hovedvejen mellem Roskilde og Ringsted er udfordrende. 
Administrationen pointerer i høringssvaret, at konsekvenser af den daglige trængsel ikke 
afspejler sig den foreløbige vurdering for opgradering af Hovedvejen. Projektet har fået 
laveste score på 7, og den vurdering bør laves om.  

Handicappolitik 
Sagen har ingen handicappolitiske aspekter. 
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14.  ØU - Opstilling af hurtigladere til elbiler 
 
05.00.00.P20   21/684   Åben sag    

Resumé 
Omlægning af den kommunale bilpark til fossilfri drift – i praksis elbiler – er et væsentligt 
led i den grønne omstilling og synliggørelse af Lejre Kommunens engagement i 
klimaomstillingen og gennemførelsen af Lejre Kommunes egen klimaplan ”Vores Sted-
Vores Klimaplan”.  
 
I denne sag præsenteres en plan for opstilling af 3 hurtigladere til el-biler i Lejre 
Kommune i 2021. Sagen skal ses i sammenhæng med anden sag på dagsordenen om 
omstilling af Lejre Kommunes bilpark. 

Indstilling 
Direktionen indstiller:  

1. at den foreslåede proces for opstilling af 3 hurtigladere til el-biler i Lejre 
Kommune i 2021 godkendes. 

Beslutningskompetence 
Kommunalbestyrelsen 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021 
Indstillingen anbefales. 
 
Rikke Zwisler Grøndal (A) deltog ikke under punktets behandling. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-02-2021 
Indstillingen tiltrådt. 

Sagsfremstilling 
Omlægning af den kommunale bilpark til fossilfri drift – i praksis elbiler – er et væsentligt 
led i den grønne omstilling og synliggørelse af Lejre Kommunens engagement i 
klimaomstillingen og gennemførelsen af Lejre Kommunes egen klimaplan ”Vores Sted-
Vores Klimaplan”.  
 
I anden sag på dagsordenen behandles et oplæg til omstilling af Lejre Kommunes bilpark 
til elbiler. Omstilling af bilparken til elbiler kræver, at der etableres en ladeinfrastruktur 
til elbilerne. 
 
Disse initiativer vil ikke være de eneste, der skal understøtte Lejre Kommunes klimaplan 
og omstilling til en øget andel af elbiler i kommunen generelt. Andre initiativer overvejes 
også. Det gælder f.eks.: 

 Ladeinfrastruktur til erhverv: Behovet for ladeinfrastruktur til erhverv og 
virksomheder forventes at vokse i de kommende år. Derfor kan der med fordel 
udarbejdes et initiativ med fokus på erhvervets behov, som erhvervet selv kan 
deltage i og være med til at investere i.  
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 Generel mobilisering af boligforeninger og borgere: I de kommende år kan 
arbejdes med at mobilisere og inspirere boligforeninger mv. til at etablere 
ladeinfrastruktur, der understøtter overgangen til elbiler. 

 
Det vurderes, at der med omlægningen af den kommunale bilpark vil være brug for to 
typer elladestandere, AC-ladere (AC=vekselstrøm) og DC-ladere (DC=jævnstrøm). 
 
Til opladning af bilerne natten over vil der være brug for et betydeligt antal AC-ladere. 
AC-ladere er forholdsvis billige, men ladetiden for en typisk elbil er også forholdsvis lang. 
Ofte 6-8 timer. AC-ladere indkøbes almindeligvis sammen med elbilerne og er behandlet i 
sagen om omstilling af Lejre Kommunes bilpark. På grund af den lange ladetid, er det 
ikke hensigtsmæssigt, at denne type ladere stilles til rådighed for andre end kommunens 
egne biler. 
 
Til brug for hurtigopladning af kommunens elbiler i løbet af dagen, vil der derudover 
være behov for enkelte DC-ladere. DC-ladere er forholdsvis dyre, men ladetiden er 
tilsvarende kort. På ½ time vil der ofte kunne opnås 1-200 km rækkevidde. På grund af 
den korte ladetid, vil det være oplagt at afsøge muligheden for et koncept, hvor den 
kapacitet, som Lejre Kommune ikke selv udnytter, kan stilles til rådighed for 
offentligheden mod betaling til en operatør. 
 
Placering af standere 
Administrationen lægger op til, at der opstilles en hurtiglader i hver af kommunens 3 
bycentre, Hvalsø, Kr. Hyllinge og Lejre. Hurtigladerne bør placeres på kommunale arealer 
i tilknytning til kommunale bygninger og arbejdspladser. Det bør være steder, hvor der 
iht. ladestanderbekendtgørelsen under alle omstændigheder skal opsættes ladestandere 
inden 2025. Og endelig bør det være steder med god synlighed, idet standerne også bør 
kunne benyttes af offentligheden i det omfang, Lejre Kommune ikke selv benytter dem. 
 
På den baggrund foreslås følgende placeringer: 

 Hvalsø: Hallens parkeringspladser på Skolevej tættest på Søtorvet. 
 Lejre: Rådhusets parkeringspladser langs Lejrevej. 
 Kirke Hyllinge: Kommunale parkeringspladser ved Bygaden ved Fakta eller skolen. 

 
Proces for opsætning af standere 
Administrationen lægger op til at gå i dialog med et antal leverandører, som opsætter og 
administrerer ladestandere. Der ønskes et koncept, hvor de 3 hurtigladere kan bruges af 
både Lejre Kommune og offentligheden. Den valgte markedsoperatør vil skulle stå for 
salget af el til både Lejre Kommune og andre brugere. Der vælges den leverandør, som 
giver det bedste tilbud i forhold til koncept og løsninger, elpris og pris for etablering. 
  
Administrationen forventer, at etableringen kan ske efter følgende tidsplan: 

 Medio februar: Politisk godkendelse af proces. 
 Marts: Markedsdialog med leverandører og indhentning af tilbud. 
 April: Valg af leverandør og bevilling til anlæg. 
 Maj-september: Bestilling og levering af strøm til laderne. Opsætning af 

ladestandere. 
 Primo oktober: Hurtigladerne er klar til brug. 

Administrationens vurdering 
Administrationen vurderer, at opsætning af 3 hurtigladere i Lejre Kommune i 2021 er et 
godt første skridt i forhold til etablering af ladeinfrastruktur i Lejre Kommune og 
synliggørelse af Lejre Kommunes engagement i klimaomstillingen overfor for både 
borgere og besøgende.  
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Reglerne på området for opstilling er ikke klare. Det står dog klart, at kommunerne ikke 
selv må opstille og drive ladestandere med salg til private. Kommunalfuldmagten giver 
dog kommunerne mulighed for at sælge overskudskapacitet til markedspris. Det er 
derfor administrationens vurdering, at de kommunale hurtigladere godt kan stilles til 
rådighed for offentligheden i det omfang, de ikke benyttes af kommunale biler. 

Handicappolitik 
Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser. 

Økonomi og finansiering 
Administrationen vurderer, at opstilling af 3 hurtigladere vil koste i størrelsesordenen 1 
mio. kr. afhængig af bidrag til etablering fra leverandøren. Der er ikke afsat midler til 
formålet i budgettet for 2021. 
Jf. forslaget til tidsplan gennemføres der i marts 2021 markedsdialog og indhentes tilbud 
på opgaven, og på baggrund deraf fremlægges sag vedr. frigivelse af anlægsmidler på 
Økonomiudvalgets møde den 21. april 2021. 
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15.  ØU - Årsplaner 2021 
 
00.15.01.A21   21/60   Åben sag    

Resumé 
Der udarbejdes hvert år årsplaner for fagudvalgene. Årsplanerne beskriver de større 
indsatser, som udvalgene og administrationen skal arbejde med i 2021. Mindre tiltag er 
ikke medtaget, ligesom der kan komme indsatser til i løbet af året, som skal prioriteres. 
Årsplanerne er et led i at afstemme forventninger mellem fagudvalg og administration og 
i at fremme samarbejdet på tværs om fælles mål og indsatser, som er prioriteret af 
Kommunalbestyrelsen. 
 
Årsplanerne forelægges samlet til godkendelse i fagudvalg og Kommunalbestyrelse. 

Indstilling 
Direktionen indstiller: 

1. at forslag til årsplaner 2021 godkendes med givne kommentarer 

Beslutningskompetence 
Kommunalbestyrelsen 

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-02-2021 
Indstillingen anbefales uden kommentarer. 

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 02-02-2021 
Indstillingen anbefales med følgende kommentarer: 
 
Udvalget ønsker yderligere inddragelse i følgende punkter: 
 
Årsplanen Fællesskab & fritid punkt 11 
Årsplanen Uddannelse & beskæftigelse punkt 1 
Årsplanen Bæredygtig vækst punkt 9 
 

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 02-02-2021 
Indstillingerne anbefales.  
 
Udvalget bad om, at det blev tilføjet årsplanen Trivsel & Læring (pkt. 15), at indlede en 
dialog med institutionen Myretuen i Gevninge om at få udviklet gode fysiske rammer for 
institutionen.  
 
Samt at dagtilbudskapaciteten i Hvalsø drøftes ifm dagtilbudsprognose 2021 (tilføjes 
ligeledes pkt. 15 i årsplanen). 

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 03-02-2021 
Indstillingen anbefales uden kommentarer. 
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Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 03-02-2021 
Indstillingen anbefales uden yderligere kommentarer. 

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 03-02-2021 
Indstillingen anbefales med følgende kommentarer: 
Fællesskab & fritid, pkt. 1: Frivillig Fredag og Prisoverrækkelse afholdes som fælles 
arrangement i september 2021 
Fællesskab & fritid, pkt. 4: Lejremodel 2.0 evalueres 
Fællesskab & fritid, pkt. 5: Plan for Gevninge Bibliotek prioriteres i år 
 
Udvalget ønsker et KB-temamøde om udviklingen i Gevninge. 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021 
Fagudvalgenes indstillinger anbefales. 
 
Rikke Zwisler Grøndal (A) deltog ikke under punktets behandling. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-02-2021 
Fagudvalgenes indstillinger tiltrådt. 

Sagsfremstilling 
Årsplanerne for 2021 tager udgangspunkt i: 
 

 Budgetaftale 2021-2024 (se bilag) 
 

 Klimaplan, planstrategi og andre lignende strategier og planer, som sætter en 
retning 
 

 Lejre Kommunes kerneopgaver 
 

 Lovgivning/reformer og nationale mål 
 

 Videre implementering af tiltag, som er iværksat i 2020 eller tidligere 
 

Det fremgår af årsplanerne (bilag), hvilke kerneopgaver og indsatser det enkelte udvalg 
har et særligt ansvar for.  
 
Der er – ud over indsatserne beskrevet i årsplanerne - to tværgående temaer, som retter 
sig mod hele den kommunale organisation og indirekte derfor mod alle fem 
kerneopgaver:  
 
1) Fleksible og digitale arbejdsformer – nærvær og effektiv drift:  

 
Erfaringerne fra og med Corona skal anvendes til at udvikle en ”ny normal” for 
arbejds- og mødeformer, som øger effektivitet, kvalitet i arbejdslivet og 
implementeringskraft. Effekten skal bl.a. måles på, at det gennemsnitlige 
sygefravær som minimum skal fastholdes på måltallet for 2020, dvs. et 
gennemsnitligt sygefravær på maksimalt 3,8 pct. Fokus rettes også i 2021 mod 
de arbejdspladser, som har et vedvarende højt sygefravær, og hvor der skal 
sættes målrettet og lokalt ind for at øge nærværet.  

https://www.lejre.dk/om-kommunen/kerneopgaver/
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2) Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere:  

 
Kvaliteten af den kommunale kernevelfærd hænger tæt sammen med evnen til at 
fastholde, udvikle og rekruttere dygtige og motiverede medarbejdere og ledere. 
Der er fire spor i dette arbejde: 
 
a) Rekrutteringsstrategier, hvor fokus i 2021-22 skal være på skole- og 

dagtilbudsområdet samt fortsat på sundheds- og ældreområdet 
b) Partnerskabsprojektet i regi af KL og forhandlingsfællesskabet, hvor målet er, 

at flere medarbejdere går op i tid eller på fuld tid 
c) Efteruddannelse mhp. at forebygge manglen på faglært arbejdskraft. Der er 

afsat midler, som skal støttes af den kommunale kompetencefond  
d) Partnerskab med professionshøjskoler og faglige organisationer om at etablere 

uddannelsesstillinger på udvalgte uddannelsessteder/institutioner i Lejre 
Kommune. Ideen er at oprette ”uddannelsesstillinger”, hvor medarbejdere 
inden for f.eks. et år prøver kræfter med faget, modtager vejledning og 
deltager i aktiviteter på en professionshøjskole for at blive klogere på, om en 
faglig uddannelse inden for faget er noget ”for dig”. 

Der skal i 2021 arbejdes videre med rekrutteringsstrategier.  

Bilag: 
1 Åben Underskrevet budgetaftale.pdf 71160/20 
2 Åben Aktivt & selvstændigt liv - årsplan 2021 6465/21 
3 Åben Trivsel & læring - årsplan 2021 6463/21 
4 Åben Uddannelse & beskæftigelse - årsplan 2021 6461/21 
5 Åben Bæredygtig vækst - årsplan 2021 6459/21 
6 Åben Fællesskab & fritid - årsplan 2021 6457/21 

Handicappolitik 
Handicappolitiske aspekter indgår i de konkrete indsatser. 

Økonomi og finansiering 
Årsplanerne afspejler de politiske prioriteringer, der er besluttet med vedtagelsen af 
budget 2021-2024. Årsplanerne kan gennemføres inden for det afsatte budget. 
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16.  Driftsbeskrivelse for 2021 
 
14.00.00.G01   21/466   Åben sag    

Resumé 
Med Kommunalbestyrelsens beslutning om Lejre Kommunes udtræden af Vestsjællands 
Brandvæsen (VSBV) og efterfølgende etablering af Lejre Brandvæsen (LB) skal der 
udarbejdes ”Plan for Risikobaseret Dimensionering” for Lejre Brandvæsen. 
 
Det har ikke været muligt at nå inden 1. januar 2021. I forbindelse med Lejre og Sorø 
Kommuners udtræden af VSBV er ejerkredsen derfor enig om, at den godkendte Plan for 
Risikobaseret Dimensionering for VSBV videreføres, indtil nye planer foreligger fra de tre 
nye beredskaber. 
 
Beredskabsstyrelsen har i dialogen om dette fremsat ønske om en beskrivelse af, hvilke 
opgaver og kompetencer LB overtager efter VSBV, samt hvordan de varetages. 

Indstilling 
Beredskabschefen indstiller,  

1. at Driftsbeskrivelse for 2021 godkendes. 

Beslutningskompetence 
Kommunalbestyrelsen 

Beslutning Beredskabskommissionen den 28-01-2021 
Indstillingen anbefales. 
 
Afbud: 
Leif V. Nielsen 
Henrik Mikkelsen 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021 
 
 Indstillingen anbefales. 
 
Rikke Zwisler Grøndal (A) deltog ikke under punktets behandling. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-02-2021 
Indstillingen tiltrådt. 

Sagsfremstilling 
I medfør af Beredskabslovens § 14 stk. 2 har Forsvarsministeren udstedt Bekendtgørelse 
nr. 1085 af 25/10/2019 ”Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det 
kommunale redningsberedskab” – i det følgende benævnt bekendtgørelsen. 
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Bekendtgørelsen beskriver i § 3, stk. 4 blandt andet at ”I et samordnet 
redningsberedskab kan de deltagende kommunalbestyrelser efter beredskabslovens § 
14, stk. 2 henlægge kompetencen til at godkende planen til den fælles 
beredskabskommission, som skal vedtage planen i et møde.” 
 
Dette er grundlaget for udarbejdelse og efterfølgende godkendelse af Plan for 
Risikobaseret Dimensionering af VSBV. 
 
I forbindelse med Lejre Kommunes udtræden af VSBV flyttes en del af de kompetencer 
og opgaver, der er beskrevet i den fælles Plan for Risikobaseret Dimensionering til Lejre 
Brandvæsen. 
 
Beredskabsstyrelsen har i forbindelse med Sorø og Lejre Kommuners udtræden af 
Vestsjællands Brandvæsen tilkendegivet, at de nye brandvæsner i 2021 kan drives med 
afsæt i den fælles Plan for Risikobaseret Dimensionering, indtil nye plangrundlag for de 
enkelte brandvæsner foreligger. 
 
En forudsætning herfor er, at det beskrives, hvordan opgaver, der ikke længere løses af 
et fælles beredskab, varetages i overgangsperioden.  
 
Med baggrund i en løbende dialog med Beredskabsstyrelsen er den vedlagte beskrivelse 
blevet udarbejdet. Den omfatter væsentlige driftsforhold og administrative forhold, der i 
2021 skal forvaltes af Lejre Brandvæsen. Også teknisk ledelse og vandforsyning til 
brandslukning samt indkvartering- og forplejning i medfør af beredskabslovens § 12 er 
beskrevet i bilaget. 

Bilag: 
1 Åben Skrivelse til Beredskabsstyrelsen om driftsåret 2021 for Lejre 

Brandvæsen.docx 
3511/21 

2 Åben Beredskabsstyrelsens udtalelse om politisk behandling af driftår 2021. 3544/21 
3 Åben Aftale VSBV - underskr. 5372/21 
4 Åben RB aftale - underskr. 5370/21 

Administrationens vurdering 
Det er administrationens forventning, at Beredskabsstyrelsen med Lejre Kommunes 
beskrivelse af driftsåret 2021 vil give sin godkendelse af, at ”Plan for risikobaseret 
dimensionering” for Vestsjællands Brandvæsen er gældende for Lejre Brandvæsen i 
2021. 

Handicappolitik 
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser 

Økonomi og finansiering 
Opgaverne varetages inden for den økonomiske ramme for Lejre Brandvæsen. 
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17.  Takstblad for Lejre Brandvæsen 
 
14.00.00.G01   21/466   Åben sag    

Resumé 
Lejre Brandvæsen leverer ydelser, der i forskellige sammenhænge kan kræves betaling 
for. 
Prisen for de enkelte ydelser skal fremgå af kommunens takstblad. 

Indstilling 
Beredskabschefen indstiller,  

1. at takstbladet for 2021 godkendes. 

Beslutningskompetence 
Kommunalbestyrelsen 

Beslutning Beredskabskommissionen den 28-01-2021 
Indstillingen anbefales. 
 
Af takstbladet fremgår takster overfor eksterne samarbejdspartnere. Beredskabskom-
missionen ønsker på senere møde også at behandle takster overfor interne 
samarbejdspartnere. 
 
Afbud: 
Leif V. Nielsen 
Henrik Mikkelsen 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021 
Beredskabskommissionens indstilling anbefales. 
 
Rikke Zwisler Grøndal (A) deltog ikke under punktets behandling. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-02-2021 
Beredskabskommissionens indstilling tiltrådt. 

Sagsfremstilling 
Lejre Kommunes køb af ydelser i Vestsjællands Brandvæsen er tidligere blevet afregnet 
efter takstblad gældende for Vestsjællands Brandvæsen. 
  
Med etableringen af Lejre Brandvæsen er udarbejdet et takstblad for de væsentligste 
ydelser, som Lejre Brandvæsen nu leverer.  
 
Takstbladet angiver priser for ydelser i tilknytning til brandalarmanlæg, der efter 
gældende lovgivning kan opkræves i forbindelse med tilslutning af brandalarmanlæg til 
vagtcentral samt forgæves udrykning til blinde alarmer. 
 



Lejre Kommune  

Kommunalbestyrelsen 
16-02-2021 Side 48 

 

Takstbladet afspejler en fremskrivning af tidligere prisniveau kendt fra Vestsjællands 
Brandvæsen. 
 
Alle satser vil i 2021 blive genberegnet, således at de afspejler Lejre Brandvæsens 
omkostninger.  

Bilag: 
1 Åben Udkast til takstblad.xlsx 4720/21 

Administrationens vurdering 
Taksterne for Lejre Brandvæsen vil for 2022 og frem blive behandlet i forbindelse med 
den årlige budgetvedtagelse og indarbejdet i Lejre Kommunes generelle takstblad. 

Handicappolitik 
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser 

Økonomi og finansiering 
De anførte takster forventes at bidrage med den indtægt, der er forudsat i budget 2021 
for Lejre Brandvæsen. 
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18.  Tidsplan for arbejde med Plan for risikobaseret dimensionering 
 
14.00.00.G01   21/466   Åben sag    

Resumé 
Der skal i indeværende år udarbejdes en plan for risikobaseret dimensionering for Lejre 
Brandvæsen. 
Der er udarbejdet en tidsplan, der beskriver de enkelte faser med tilhørende milepæle. 

Indstilling 
Beredskabschefen indstiller,  

1. at den fremlagte tidsplan godkendes.  

Beslutningskompetence 
Kommunalbestyrelsen 

Beslutning Beredskabskommissionen den 28-01-2021 
Indstillingen anbefales. 
 
Afbud: 
Leif V. Nielsen 
Henrik Mikkelsen 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021 
indstillingen anbefales. 
 
Rikke Zwisler Grøndal (A) deltog ikke under punktets behandling. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-02-2021 
Indstillingen tiltrådt. 

Sagsfremstilling 
I medfør af Beredskabslovens § 14 stk. 2 har Forsvarsministeren udstedt BEK. nr. 1085 
af 25/10/2019 ”Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale 
redningsberedskab”. 
 
Bekendtgørelsen angiver i §§ 2 og 3 rammer og indhold for ”Plan for risikobaseret 
dimensionering” af det kommunale beredskab. 
 
Plan for risikobaseret dimensionering udarbejdes på baggrund gennemførte analyser af 
lokale forhold f.eks. demografi, infrastruktur, historiske udrykningsdata, objekter ud fra 
mængde eller særlige karakteristika som bevaringsværdi/fredning, samfundsværdi/-
betydning eller farlighed. 
  
Tilvejebringelse af data involverer såvel brandvæsnets eget mandskab som øvrige 
kommunale enheder og eksterne interessenter og myndigheder. 
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Med baggrund i analysefasen beskrives et antal mulige scenarier, der med afsæt i 
konkrete objekter eller hændelser angiver behov for ressourcer i form af mandskab, 
materiel og køretøjer. 
 
De gennemførte analyser og beskrivelser samles i sidste fase i et oplæg til serviceniveau 
for Lejre Kommune, der beskriver såvel omfang mandskab, materiel og køretøjer som 
niveauet for maksimal responstid. 
 
Der er udarbejdet en tidsplan for analysearbejde, udarbejdelse af planen samt hørings- 
og godkendelsesforløb. 

Bilag: 
1 Åben 3542-21_v1_Tidsplan for Risikobaseret dimensionering ver. 3 5928/21 

Administrationens vurdering 
Med den fremlagte tidsplan kan forslag til plan behandles inden udgangen af juni måned. 
 
Planen kan herefter sendes til udtalelse ved Beredskabsstyrelsen. Den forventede 
behandlingstid er 6 – 8 uger. 
 
Plan for risikobaseret dimensionering kan med Beredskabsstyrelsens kommentarer 
indarbejdet fremlægges for Beredskabskommissionen og Kommunalbestyrelsen ultimo 
2021. 

Handicappolitik 
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. 

Økonomi og finansiering 
Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. 
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19.  TM - Frigivelse af midler til vedligeholdelse af kommunale 
bygninger, 2021 
 
82.07.00.P00   20/10347   Åben sag    

Resumé 
Denne sag er en frigivelsessag af vedligeholdelsesbudget til de kommunale bygninger i 
2021. 
 
Det er vurderet, hvilke bygninger der skal udføres vedligeholdelse på i 2021. Der vil være 
en tematisk præsentation af de prioriteringer, som anbefales i sagen ved leder af 
Ejendomme Dorte Søndergaard. 

Indstilling 
Direktionen indstiller: 

1 at der meddeles anlægsbevilling på 20,5 mio. kr. til anlægsbevilling 330 Vedl. 
kommunale bygninger 2021 

2 at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2021 afsatte rådighedsbeløb på 
20,5 mio. kr. til vedl. kommunale bygninger 2021 

Beslutningskompetence 
Kommunalbestyrelsen 

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-02-2021 
Indstillingerne anbefales. Præsentation fra mødet vedlægges referatet. 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021 
Indstillingerne anbefales. 
 
Rikke Zwisler Grøndal (A) deltog ikke under punktets behandling. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-02-2021 
Indstillingerne tiltrådt. 

Sagsfremstilling 
I 2020 var der afsat 26,8 mio. kr. til vedligeholdelsesopgaver samt 6 mio. mio. kr. til 
energibesparende projekter plus mindre overførsler fra 2019. Derudover besluttede 
Kommunalbestyrelsen at få udført betydelige vedligeholdelsesprojekter i forbindelse med 
”fremskudte anlæg”. Ejendomme har derfor lavet en ny vurdering af, hvilke bygninger 
der bør vedligeholdes i 2021. Data fra bygningsgennemgangen, der blev foretaget i 
2019, har ligget til grund for vurderingen. 
 
Ejendomme forsøger at nå ”hele vejen rundt” m.h.t. klimaskærm (tag, ydervæg, 
fundament m.v.) og tekniske installationer om de bygninger, der udføres vedligeholdelse 
på, således at bygningerne bagefter fremstår vel-vedligeholdte med undtagelse af 
indvendigt vedligehold. 
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I 2021 er der afsat 20,5 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger. 
Ud over denne sag, bliver der senere i 2021 fremlagt en sag med forslag til investering i 
energiprojekter. 
 
 Der er planlagt at udføre vedligeholdelse på følgende bygninger: 

 Firkløverskolen, Udskiftning af tag og vinduer og døre, udskiftning af varme- og 
ventilationsanlæg, div. 

 Hvalsø Skole, Renovering af facader, tagreparation og udskiftning af tagrender, 
renovering af varmerør og faldstammer, div. 

 Kirke Hyllingehallen, Udskiftning og renovering af varme- og ventilationsanlæg. 
 Ammershøj Børnehus, Renovering af facader herunder malerarbejder. 
 Grønnehave, Sikring af gl. kælder. 
 Skjoldungerne, Malerarbejde og reparation af murværk. 
 Møllehuset, Malerarbejde og reparation af murværk, udskiftning af enkelte 

vinduer. 

 
Der afsættes 4 mio. kr. til akut vedligeholdelse samt 700.000 kr. til udvendig 
vedligeholdelse og installationer på ældreboliger/-centre. 

Bilag: 
1 Åben Vedligeholdelse 2021 - Præsentation.pdf 7814/21 

Udtalelser 
Ingen bemærkninger 

Administrationens vurdering 
Ejendomme har vurderet, at de udpegede bygninger er dem, det giver bedst mening at 
udføre vedligeholdelsesopgaver på i 2021. Så langt som det er muligt, undgås det at 
bruge vedligeholdelsespenge på bygninger, der muligvis er ved at blive udfaset.  

Handicappolitik 
Sagen i sig selv har ingen handicappolitiske konsekvenser. Der vil dog i de konkrete 
opgaver blive taget hensyn til behov for tilgængelighed til personer med et handicap. 

Økonomi og finansiering 
Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte budget i investeringsoversigten i budget 
2021 på 20,5 mio. kr.  
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20.  TM - Forslag til Lokalplan LK 73 for rækkehuse ved Skovgården i 
Hvalsø 
 
01.02.05.P16   19/7583   Åben sag    

Resumé 
Udvalget for Teknik & Miljø godkendte grundlag for lokalplan LK 73 for rækkehuse ved 
Skovgården i Hvalsø på mødet den 4. november 2019. Lokalplanforslaget giver mulighed 
for etablering af ca. 34 rækkehuse i 1 plan i en størrelse fra 85-115 m2.  
 
Den 4. januar 2021 besluttede Udvalget for Teknik & Miljø, at der skal anlægges 1½ 
parkeringsplads pr. bolig, og at § 5.2 og bebyggelsesplanen (kortbilag 3) derfor skulle 
ændres. Dette og et par mindre småting er nu ændret i lokalplanforslaget. 
Lokalplanforslaget er klar til godkendelse til udsendelse i offentlig høring. 

Indstilling 
Direktionen indstiller: 

1. at forslag til Lokalplan LK 73 for rækkehuse ved Skovgården i Hvalsø godkendes 
til udsendelse i offentlig høring i 4 uger 
 

2. at udbygningsaftalen godkendes til udsendelse i offentlig høring 

Beslutningskompetence 
Kommunalbestyrelsen 

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-02-2021 
Indstillingerne anbefales. 
 
Ivan Mott (Ø) kan ikke følge indstillingerne, fordi området er beliggende stationsnært, og 
der med lokalplanforslaget kræves etableret for mange p-pladser. Ivan Mott ønsker sin 
afvigende mening offentliggjort sammen med lokalplanforslaget. 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021 
Indstillingerne anbefales. 
 
Rikke Zwisler Grøndal (A) deltog ikke under punktets behandling. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-02-2021 
Indstillingerne tiltrådt.  
 
Ivan Mott (Ø) kan ikke følge indstillingerne, fordi området er beliggende stationsnært, og 
der med lokalplanforslaget kræves etableret for mange p-pladser. Ivan Mott ønsker sin 
afvigende mening offentliggjort sammen med lokalplanforslaget.  
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Sagsfremstilling 
Klimahuse henvendte sig til Lejre Kommune i foråret 2018, fordi de ønskede at få sat 
gang i en lokalplanproces for rækkehuse på Skovvej 4A, Skovgården i Hvalsø. 
Administrationen havde møde med Klimahuse i april 2018, hvor de fremlagde deres 
ideer, og hvor de blev præsenteret for Vores Sted og Landsbyvisionariet. På grund af 
andre igangværende lokalplaner var det først muligt at igangsætte planprocessen i 
efteråret 2019. Den 7. oktober 2019 blev der holdt et indledende borgermøde, og 
Udvalget for Teknik & Miljø godkendte grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanforslaget 
den 4. november 2019. Siden da har været flere forhold, som skulle undersøges 
nærmere: Vejstøj fra Ny Ringstedvej, infiltrationsforhold, gamle regnvandsledninger og 
regnvandshåndteringen samt behovet for vejanlæg på Ny Ringstedvej. 
 
Det nye boligområde kommer til at ligge der, hvor Skovgården ligger i dag. Skovgården 
ligger på Skovvej 4A i Hvalsø lidt syd for rundkørslen ved Ny Ringstedvej, Roskildevej, 
Hovedgaden og Vandingen, og har således en forholdsvis central placering i Hvalsø. 
Ejerne af Skovgården ønsker at sælge ejendommen til Klimahuse, så den kan ændres til 
et boligområde, der tilpasser sig placeringen i byen. 
 
Projektet er tegnet som et tæt-lavt område med 34 boliger i varierende størrelse. 
Boligerne tænkes opført i funkisstil med flade tage og facader i lyse teglsten. Boligerne er 
placeret i rækker på mellem 1 og 5 boliger. På grund af terrænet i området springer 
boligerne i højden, så de indpasser sig så godt som muligt. Hver bolig har en privat have 
tilknyttet.  
 
Adgangsvejen til området kommer til at ligge, hvor den eksisterende adgang til 
Skovgården er placeret ved Ny Ringstedvej. Vejadgangen fører ind i området, hvor det 
fælles parkeringsareal til boligerne vil være placeret rundt langs vejen. Fra boligerne vil 
der være en befæstet sti til parkeringsområdet.  
 
Regnvandet vil blive håndteret i naturligt udformede render, bassiner, regnbede og 
lignende.  
 
For at skærme de nye boliger og deres opholdsarealer mod vejstøj fra Ny Ringstedvej 
skal der etableres en støjskærm ud mod vejen. Støjskærmen skal fremstå i en farve, 
som falder naturligt i med omgivelserne og beplantes på begge sider med en stedsegrøn 
beplantning. Støjafskærmningen skal anlægges, inden der opføres boliger. 
 
Sideløbende med lokalplanen bliver der indgået en udbygningsaftale om etablering af 
vejanlæg på Ny Ringstedvej, herunder etablering af krydsningshelle, forskydning af 
kørebane, opsætning af granitsten samt arealoverførsel til vejmatrikel. Forslag til 
udbygningsaftalen er vedlagt. 
 
Den 4. januar 2021 besluttede Udvalget for Teknik & Miljø, at der skal anlægges 1½ 
parkeringsplads pr. bolig, og at § 5.2 og bebyggelsesplanen (kortbilag 3) derfor skulle 
ændres. Dette og et par mindre småting er nu ændret i lokalplanforslaget. 

Bilag: 
1 Åben Forslag til udbygningsaftale om vejanlæg ved Skovgården med bilag 

211220.pdf 
91067/20 

2 Åben Noter til borgermøde om Skovgården 071019.pdf 87192/20 
3 Åben Forslag til Lokalplan LK 73 for rækkehuse ved Skovgården 

270121.pdf 
6354/21 
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Udtalelser 
Noter fra det indledende borgermøde den 7. oktober 2019 er vedlagt. 

Administrationens vurdering 
Inden for området er der 9,5 meters fald på grunden fra det højeste punkt i syd til det 
laveste i nord. Derfor er der i lokalplanprocessen arbejdet med at sikre, at rækkehusene 
bliver placeret, så de bliver indpasset i landskabets kurver.  
 
På borgermødet kom det frem, at der er behov for mindre boliger i Hvalsø. Det har 
Klimahuse lyttet til, og husstørrelsen er derfor sat ned fra 105-132 m2 til 85-115 m2, 
hvilket også gør, at der bliver plads til tre ekstra boliger i forhold til det antal, som 
Klimahuse først havde lagt op til. 
 
Der har været en del ting, der skulle undersøges nærmere i forbindelse med 
lokalplanarbejdet, som har været med til at forsinke processen. Undersøgelserne har 
efter administrationens vurdering kvalificeret lokalplanen, så området får en mere grøn 
og åben regnvandshåndtering, og bliver mindre påvirket af støj fra Ny Ringstedvej, så de 
vejledende støjkrav kan overholdes. Ydermere bliver der etableret en sikker krydsning af 
Ny Ringstedvej for bløde trafikanter. 

Handicappolitik 
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. 

Økonomi og finansiering 
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. 
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21.  TM - Kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan LK 77 for rækkehuse 
ved Lindegården, Ejby 
 
01.02.05.P16   20/2956   Åben sag    

Resumé 
Udvalget for Teknik & Miljø besluttede den 7. september 2020 at sende Forslag til 
Kommuneplantillæg nr. 13 og Forslag til Kommuneplan LK 77 for Lindegården tilbage til 
fornyet vurdering i administrationen. Udvalget ønskede bl.a., at byggeriet maksimalt 
skulle kunne opføres i 1½ etage.  
 
Ejerne har meldt tilbage, at de ikke kan få økonomi i projektet, hvis bebyggelsen ikke 
overvejende kan opføres i 2 plan. Den 5. oktober 2020 besluttede Udvalget for Teknik & 
Miljø at invitere til borgermøde om lokalplanen. På borgermødet var der bred enighed 
om, at byggeriet tættest på Anders Rasmussensvej skal holdes i 1 plan, og at der skulle 
arbejdes med at fortande og indpasse byggeriet i 2 plan i landskabet. Lokalplanforslaget 
er tilrettet på baggrund af kommentarerne på borgermødet, og er nu klar til udsendelse i 
offentlig høring. 

Indstilling 
Direktionen indstiller: 

1. at Kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan LK 77 for boliger ved Lindegården i 
Ejby godkendes til udsendelse i offentlig høring i 4 uger. 

Beslutningskompetence 
Kommunalbestyrelsen 

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-02-2021 
Indstillingen anbefales, idet § 7.3 tilrettes, så solcelleanlæg m.v. på flade tage skjules 
bag murkrone. 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021 
Udvalget for Teknik & Miljøs indstilling anbefales. 
Grethe Saabye (C) deltog ikke i behandlingen af denne sag, da hun var inhabil. 
Rikke Zwisler Grøndal (A) deltog ikke under punktets behandling. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-02-2021 
Udvalget for Teknik & Miljøs indstilling tiltrådt.  
 
Grethe Saabye (C) deltog ikke i behandlingen af denne sag, da hun var inhabil.  

Sagsfremstilling 
Saabye & Partners Aps sendte i marts måned 2020 på vegne af de nye ejere på matrikel 
3dg Ejby By ved Lindegården en anmodning om at få udarbejdet en ny lokalplan for 
arealet. Størstedelen af matriklen blev lokalplanlagt i 2009 og gav mulighed for at 
etablere parcelhuse. Blandt andet på grund af finanskrisen blev lokalplanen ikke 
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realiseret. De nye ejere mener, at der er et behov for mindre boliger i Ejby, og har derfor 
ønsket at få ændret lokalplanen, så den giver mulighed for rækkehuse. 
 
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 og Forslag til Kommuneplan LK 77 for Lindegården 
blev forelagt til politisk behandling i Udvalget for Teknik & Miljø den 7. september 2020, 
hvor udvalget besluttede at sende planforslagene tilbage til fornyet vurdering i 
administrationen. Under behandlingen af sagen i september drøftede udvalget bl.a.: 

 at bebyggelsen kun bør opføres i 1½ plan,  
 at der ikke bør være vinduer i gavle, som vender ind mod eksisterende 

bebyggelse (der, hvor der ikke er en vej imellem), 
 at sort ikke bør være en dominerende farve, 
 at eventuelle varmepumper bør pakkes ind 

 
I forbindelse med den fornyede vurdering i administrationen, fik ejerne mulighed for at 
udtale sig om udvalgets punkter. Ejerne så ikke nogen problemer i, at lokalplanen 
indeholder krav om at pakke varmepumperne ind, at sort ikke må være den 
dominerende farve på facaderne, og at nogle af gavlene mod nabobebyggelsen bliver 
uden vinduer på 1. sal. Men projektet kan ikke hænge økonomisk sammen for dem, hvis 
de ikke overvejende kan bygge i 2 fulde plan, men må nøjes med 1½ plan. 
 
For at give naboerne mulighed for at komme med forslag og bemærkninger til 
lokalplanens indhold inden den fornyede politiske behandling af lokalplanforslaget, 
besluttede Udvalget for Teknik & Miljø den 5. oktober 2020 at indkalde til borgermøde. 
På grund af Covid-19 situationen og forsamlingsforbuddet på maks. 10 personer blev 
borgermødet reduceret til et møde med udvalgsformanden, næstformanden, den ene af 
ejerne, ejers arkitekt, to fra administrationen samt en repræsentant fra hver af 
foreningerne: Ejby Bylaug, Præstholmsgårds Vænge Grundejerforening, Lindelunden 
Almene boliger og Bramslund Andelsboligforening. Dette møde med afholdt den 11. 
november 2020 – noter fra mødet er vedlagt. 
 
På ’borgermødet’ var der bred enighed om, at rækkehusene tættest på Anders 
Rasmussensvej kun skal være i 1 plan, og at de andre 2 plansrækkehuse skal fortandes 
ved at tilpasse husene til landskabets konturer, hvor der er niveauforskelle. De øvrige 
punkter, som Udvalget for Teknik & Miljø drøftede på sit møde den 7. september 2020, 
er indarbejdet i lokalplanforslaget. 
 
Lokalplanen giver mulighed for at opføre rækkehuse i et tidssvarende udtryk og 
varierende boligstørrelser og ejerformer. De grønne friarealer skal være fællesarealer, 
som vil være tilgængelige og centrale for alle. Den fredede jættestue midt på matriklen 
vil sætte sit aftryk og kunne aflæses i disponeringen af arealerne, hvor boligstokkene 
placeres ud fra stendyssen som centerpunkt, og hvor adgangs- og tilkørselsvejene 
ligeledes underlægger sig denne struktur.  
 
Området giver mulighed for en diversitet i boligudbuddet, med boliger liggende i terræn 
til for eksempel seniorer, boliger på 1. sal til unge, eller familieboliger i to plan med 
lodret lejlighedsskel. Dette kan med et moderne bygningsudtryk lade sig gøre i en maks. 
højde på 5 meter i 1 plan og maks. 7,5 meter i 2 plan.  
 
Bebyggelsen tænkes i et nutidigt design udført bl.a. med nyere tids byggemetoder ud fra 
klimamæssige hensyn. Facaderne kan fremstå i mur og tegl eller være opbygget som 
lette konstruktioner beklædt i træ eller plademateriale. Tagene kan være ensidige, 
saddeltage med svag hældning eller flade tage, udført i tegl, tagpap eller plademateriale.  
 
Bebyggelsesprocenten for hvert delområde må ikke overstige 30 % for delområde 1A-1C 
og 34 % for delområde 1D. 
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Da lokalplanen dækker hele matrikel 3dg Ejby By, og rammeområde 2.B4 i Lejre 
Kommuneplan 2017 kun dækker ca. 2/3 af det areal, som er udlagt til boligområde, er 
det nødvendigt at ændre på rammeafgrænsningen mellem rammeområde 2.B4 og 2.B7, 
så hele den del af matrikel 3dg, som det er muligt at bygge på, ligger i rammeområde 
2.B4. Desuden er der et behov for at ændre på rammebestemmelserne, så det er muligt 
at etablere tæt-lav boligbebyggelse i 2 etager med en maksimal højde på 8,5 meter, 
ligesom det er i rammeområde 2.B7. Sideløbende med dette lokalplanforslag er der 
derfor udarbejdet et Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 til Lejre Kommuneplan 2017, 
som ændrer på disse rammeforhold. 

Bilag: 
1 Åben Kommuneplantillæg nr. 13 for et boligområde ved Lindegården i 

Ejby.pdf 
57177/20 

2 Åben Noter fra borgermøde 11. november 2020.pdf 87189/20 
3 Åben Forslag til Lokalplan LK 77 for rækkehuse ved Lindegården i Ejby 

250121.pdf 
5692/21 

Udtalelser 
Noter fra ’borgermødet’ den 11. november 2020 er vedlagt. 

Administrationens vurdering 
Rækkehuse i Ejby vil efter administrationens vurdering være med til at understøtte 
behovet for mindre boliger til enlige, seniorer eller par, som der er stor mangel på i 
kommunen. 
 
Efter borgermødet har administrationen sammen med ejerne kigget på terrænkurverne 
for at se, hvor det vil være oplagt at fortande rækkehusene ned i landskabet. Indenfor 
delområde 1A-1D (se kortbilag 2A) ligger de fleste rækkehusblokke på langs af 
terrænkurverne, hvorfor det ikke vil være oplagt at fortande disse steder (se kortbilag 
3). Enkelte steder i delområde 1A-1D lægger terrænet mere op til at fortande 
bebyggelsen, så rækkehusene bliver højst ind mod stendyssen og lavest ud mod vejen. 
Fordi der disse steder er tale om små, meget lokale bakker, vil det efter 
administrationens vurdering være mere oplagt at grave en halv meter af toppen og 
bygge en rækkehusblok, som ikke er fortandet ned i landskabet. I delområde 2, som ikke 
bliver detaillokalplanlagt med Lokalplan LK 77, er der derimod langt større 
terrænforskelle, hvorfor fortanding vil være mere oplagt der. Derfor er der i Lokalplan LK 
77 ikke stillet krav om fortande ned i landskabet, men blot åbnet op for muligheden for 
at fortande. 
 
Den arkitektoniske idé, hvor rækkehusblokkene danner stråler ud fra stendyssen med 
referencer til solen, giver bebyggelsesstrukturen et helt særligt udtryk. Samtidig sikrer 
det, at rummet mellem blokkene giver kig ind til stendyssen. Derfor bør der efter 
administrationen vurdering kun være mindre forskydninger i facaderne på 
rækkehusblokkene, da dette slører bebyggelsesstrukturen og indblikket til stendyssen. 
Omvendt kan mindre forskydninger og evt. fortandning give variation og en bedre 
harmoni med landskabet. Se eksempler på facadeforskydninger i § 6.2 og på kortbilag 
3A. 

Handicappolitik 
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. 
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Økonomi og finansiering 
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. 
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22.  TM - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 og Lokalplan LK 85 for 
Osted Skole og Børnehus 
 
01.02.05.P16   21/225   Åben sag    

Resumé 
Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 25. august 2020 at sætte gang i 
renoveringen af Osted Skole og Osted Bibliotek samt bygge et nyt børnehus i tilknytning 
til skolen. For at skabe planmæssige rammer for projektet, er der nu udarbejdet et 
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 og Lokalplan LK 85 for Osted Skole og Børnehus, 
som gør muligt at etablere en ny bygning til kultur- og læringsmiljø med 
biblioteksfunktion og faglokaler samt et børnehus. Planforslagene er klar til godkendelse 
til udsendelse i offentlig høring. 

Indstilling 
Direktionen indstiller: 

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 og Lokalplan LK 85 for Osted Skole og 
Børnehus godkendes til udsendelse i offentlig høring i 4 uger 

Beslutningskompetence 
Kommunalbestyrelsen 

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-02-2021 
Indstillingen anbefales. 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021 
Indstillingen anbefales. 
 
Rikke Zwisler Grøndal (A) deltog ikke under punktets behandling. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-02-2021 
Indstillingen tiltrådt. 

Sagsfremstilling 
Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 25. august 2020 at sætte gang i 
renoveringen af Osted Skole og Bibliotek og bygge et nyt børnehus i tilknytning til 
skolen. Samlet set er målet at gøre stedet til et nyt lokalt kraftcenter for leg, læring og 
kultur. Administrationen har nu udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg og forslag til 
lokalplan, der sikrer de planmæssige rammer for projektet. 
 
Lokalplanen giver mulighed for at anvende lokalplanområdet til offentlige formål så som 
skole, daginstitution, SFO, bibliotek, hal, idrætsfaciliteter og lignende. Den del af 
hovedbygningen, som er tilbygget i 1960'erne, en pavillon samt skurbygningen ved 
gymnastiksalen rives ned.  
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Der tilføjes to nye bygningsvolumener. Mod 'byen' placeres en længe, som skal indeholde 
et kultur- og læringsmiljø med biblioteksfunktion og faglokaler. Børnehuset opføres som 
'den fjerde blok' placeret i skovkanten. 
 
Den eksisterende kommuneplanramme 13.O1 giver ikke mulighed for at etablere en 
daginstitution, idet området specifikt skal anvendes til skole, bibliotek, hal og 
idrætsanlæg, samt dagligvarebutik. Den gamle hovedbygning på skolen er 13,8 meter 
høj målt fra det laveste niveau og i 2½ plan. Det nye bibliotek, som der er lagt op til, 
skal have samme højde som hovedbygningen, vil derfor blive knap 14 meter. Derfor er 
der sideløbende med denne lokalplan udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 21 til Lejre 
Kommuneplan 2017, som udvider den specifikke anvendelse til også at give mulighed for 
en daginstitution, og samtidig ændres den maksimale bygningshøjde til 14 meter i 2½ 
plan. 
 
Planforslaget giver mulighed for, at der kan etableres parkeringsplads ved Alfarvejen 
samt en adgang og skaber en ny formel adgang til børnehus og skole fra sydvest. 
Området ved Alfarvejen benyttes allerede i dag til afsætning af børn til skole.  

Bilag: 
1 Åben Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 for Osted Skole og Børnehus.pdf 1703/21 
2 Åben Forslag til Lokalplan LK 85 for Osted Skole og Børnehus 210121.pdf 5290/21 

Administrationens vurdering 
Det er administrationens vurdering, at planforslagene vil skabe rammer, der muliggør 
intentionen om at skabe et nyt lokalt kraftcenter for leg, læring og kultur. Den nye 
vejadgang og de nye parkeringsforhold vil afhjælpe et stort eksisterende problem med 
trængsel til og fra skolen særligt ved skolestart og ved større arrangementer i hallen og 
på skolen, særligt til glæde for beboerne på Langetoften.  

Handicappolitik 
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. 

Økonomi og finansiering 
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. 
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23.  TM - Forslag til tillæg 19 til Spildevandsplan 2016-2023 - 
Spildevandskloakering af Lejre Højskole ved Kirke Såby 
 
06.00.05.P16   20/9562   Åben sag    

Resumé 
På Bjergskovvej 2, 4060 Kirke Såby, er det i forslag til lokalplan LK 84 planlagt at 
etablere Lejre Højskole. Den nuværende ejendom på adressen ligger indenfor 
kloakopland, og er tilsluttet kloakken med sit spildevand.  
 
Da højskolen til dels vil ligge udenfor kloakopland, så er det imidlertid nødvendigt at 
ændre kloakoplandet på grunden således, at alt højskolens spildevand vil kunne afledes 
til kloak. 
 
Tillæg 19 medtager hele det planlagte højskolebyggeri i kloakopland. Dette inkluderer 
også de ca. 30 nye andelsboliger, som ønskes etableret i tilknytning til højskolen. Til 
dette vil der blive oprettet et nyt kloakopland, som vil blive spildevandskloakeret. 
Højskolen såvel som andelsboligerne skal derfor selv håndtere regnvand lokalt inde på 
grunden.  
 
Det nye kloakopland vil få oplandsnummeret SÅ08 i spildevandsplanen.  

Indstilling 
Direktionen indstiller til 

1. at Forslag til tillæg 19 til Spildevandsplan 2016-2023 godkendes og sendes ud i 8 
ugers offentlig høring 

Beslutningskompetence 
Kommunalbestyrelsen 

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-02-2021 
Indstillingen anbefales. 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021 
Indstillingen anbefales. 
 
Rikke Zwisler Grøndal (A) deltog ikke under punktets behandling. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-02-2021 
Indstillingen tiltrådt. 

Sagsfremstilling 
På Bjergskovvej 2, 4060 Kirke Såby, er der i forslag til lokalplan LK 84 planlagt etablering 
af Lejre Højskole. Ejendommen ligger i opland til separatkloak, men etableringen af 
højskolen vil indebære byggeri udenfor eksisterende kloakopland. 
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I skrivende stund ligger kun den nuværende landejendom på grunden, (Grangård), 
indenfor kloakopland. Kloakoplandet er separatkloakeret, og har oplandsnummeret SÅ06. 
 
I den nuværende Grangård vil der blive indrettet elev- og lærerboliger. Endvidere vil der 
blive indrettet fælleskøkken, værksted samt øvrige fællesfaciliteter.  
Foruden Grangård vil højskolen også omfatte nye bygninger i form af en koncertsal, 
elevboliger samt en ekstra undervisningsfacilitet. Desuden etableres der 30 nye 
andelsboliger til skolens ansatte og frivillige. 
 
Alle disse bygninger vil have afløb af spildevand fra toiletter, køkkener, vaskeri samt 
omklædning/bad. For at afløbene kan blive tilsluttet spildevandsforsyningens (Fors A/S’) 
kloak, så skal også disse bygninger medtages i kloakopland. 
 
Med tillæg 19 til spildevandsplanen vil højskolen, inkl. de tilhørende andelsboliger, få 
deres eget kloakopland, som vil blive spildevandskloakeret. Regnvand skal altså 
håndteres lokalt på højskolens grund.  
 
Som nævnt ovenfor, så har den nuværende Grangård dog hidtil ligget i opland til 
separatkloak. I skrivende stund er der imidlertid intet, der indikerer, at Grangård leder 
andet end spildevand til Fors A/S’ kloak. Ejendommen blev tilsluttet kloakken i 1998, og i 
afløbssagen, herunder dens kloakplaner, ses kun ejendommens spildevandsafløb – og 
ikke dens regnvandsafløb – at være tilsluttet kloakken.  
 
Ligeledes ses der ikke at være nogen separat regnvandskloak i nærheden af 
ejendommen, men kun en spildevandskloak. Nærmeste regnvandskloak befinder sig inde 
i parcelhuskvarteret på modsatte side af Bjergskovvej. 
 
Med oprettelsen af det nye kloakopland, justeres kloakoplandet derfor samtidig fra 
separat- til spildevandskloakeret i spildevandsplanen. 
 
Det nye kloakopland vil få oplandsnummeret SÅ08 i spildevandsplanen. 

Bilag: 
1 Åben FORSLAG til tillæg 19 til spildevandsplanen 84501/20 

Udtalelser 
Sagen indeholder ingen udtalelser. 

Administrationens vurdering 
Administrationen vurderer, at tillægget sikrer et tilstrækkeligt planmæssigt grundlag for 
afledning af spildevand fra Lejre Højskole. 
 
Administrationen anbefaler, at forslaget godkendes. 

Handicappolitik 
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. 
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Økonomi og finansiering 
For højskolen skal bygherre betale kloaktilslutningsbidrag til Fors A/S efter taksten for 
tilslutning af erhverv til spildevandskloak. Der skal betales 1 tilslutningsbidrag for hver 
påbegyndt 800 m2 areal, som ønskes tilsluttet. 
 
For andelsboligerne skal bygherre ligeledes betale kloaktilslutningsbidrag til Fors A/S 
efter taksten for tilslutning af beboelse til spildevandskloak. Der skal betales 1 
tilslutningsbidrag for hver bolig. 
 
Bygherre skal derudover tilslutte alle spildevandsafløb fra højskolen til det eksisterende 
kloakstik på grunden, samt fremadrettet drive og vedligeholde disse.  
 
Alt arbejde med kloakker og kloaktilslutning skal udføres af en autoriseret kloakmester. 
 
Bygherre skal derudover etablere anlæg til lokal håndtering af regnvand på højskolens 
grund, fra såvel højskolens bygninger som de nye andelsboliger. 
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24.  TM - Endelig vedtagelse af Tillæg 13 til Spildevandsplan 2016-
2023 - Separatkloakering af Vingen, Osted 
 
06.00.05.P16   19/12146   Åben sag    

Resumé 
Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2020 at sende Forslag til tillæg 13 til 
spildevandsplanen ud i 8 ugers offentlig høring. 
 
Forslaget omhandler separatkloakering af det nye boligområde Vingen i Osted. Området 
har hidtil ligget i opland til spildevandskloak. 
 
Høringsperioden er nu udløbet, og der er ikke kommet bemærkninger til forslaget. 
 
Tillæg 13 forelægges til endelig vedtagelse. 

Indstilling 
Direktionen indstiller: 

1. at Tillæg 13 til spildevandsplanen vedtages endeligt 

Beslutningskompetence 
Kommunalbestyrelsen 

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-02-2021 
Indstillingen anbefales. 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021 
Indstillingen anbefales. 
 
Rikke Zwisler Grøndal (A) deltog ikke under punktets behandling. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-02-2021 
Indstillingen tiltrådt. 

Sagsfremstilling 
I oktober 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen at sende Forslag til tillæg 13 til 
spildevandsplanen ud i 8 ugers offentlig høring. 
 
Forslaget ændrer den planlagte kloakeringsform af det nye boligområde Vingen i Osted 
fra spildevands- til separatkloakeret. Herved får boligområdet ret til at lede sit regnvand 
til spildevandsforsyningens (Fors A/S) regnvandskloak. Ændringen var et ønske fra 
bygherre, da jorden i området kun i ringe grad kan nedsive regnvandet. 
 
Vingen har hidtil været en del af kloakopland OS36. Med ændringen fra spildevands- til 
separatkloakeret, får Vingen sit eget kloakopland, med oplandsnummeret OS40.  
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Fors A/S har tidligere accepteret, at regnvandet fra Vingen ledes til regnvandskloak på 
betingelse af, at der betales tilslutningsbidrag som for separatkloak. 
Den øvrige del af det planlagte kloakopland OS36 vil fortsat være spildevandskloakeret, 
men ved evt. fremtidig byggemodning vil også dette opland – hvis bygherre måtte ønske 
det – kunne tilsluttes Fors A/S’ kloak med sit regnvand. Tilslutningen vil kunne ske på 
betingelser identiske med, hvad der gælder for Vingen. 
 
Forslaget har været i offentlig høring i perioden 5. november – 31. december 2020. Ved 
høringsperiodens udløb var der ikke kommet nogen bemærkninger til forslaget. 

Bilag: 
1 Åben Endeligt tillæg 13 729/21 

Udtalelser 
Sagen indeholder ingen udtalelser. 

Administrationens vurdering 
Administrationen vurderer, at Tillæg 13 sikrer et tilstrækkeligt planmæssigt grundlag for 
afledning af spilde- samt regnvand fra Vingen i Osted. 
 
Administrationen anbefaler, at tillægget vedtages. 

Handicappolitik 
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. 

Økonomi og finansiering 
Fors A/S skal afholde udgifter til fremføring af 1 regnvandsstik og 1 spildevandsstik til 
boligområdets matrikel. 
 
Bygherre skal betale kloaktilslutningsbidrag til Fors A/S efter taksten for tilslutning af 
beboelse til separatkloak. Der skal betales 1 tilslutningsbidrag for hver boligenhed, som 
ønskes tilsluttet, dvs. 24 tilslutningsbidrag i alt. 
 
Bygherre skal afholde udgifter til at tilslutte regn- og spildevandsafløb fra det nye 
boligområde og til deres respektive kloakstik. Herunder etablere lokal håndtering af 
boligområdets regnvand i nødvendigt omfang.  
 
Endvidere skal bygherre fremadrettet forestå drift og vedligeholdelse af boligområdets 
spilde- og regnvandsafledning frem til Fors A/S’ kloakstik. 
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25.  TM - Endelig vedtagelse af Tillæg 16 til Spildevandsplan 2016-
2023 - Spildevandskloakering af Ejbygårdsvej, Ejby 
 
06.00.05.P16   20/6469   Åben sag    

Resumé 
Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2020 at sende Forslag til tillæg 16 til 
spildevandsplanen ud i 8 ugers offentlig høring. 
 
Forslaget vedrører kloakering af nyt boligområde på Ejbygårdsvej i Ejby, som hidtil kun 
har ligget delvist indenfor kloakopland. Forslaget medtager hele boligområdet i 
kloakopland. 
 
Høringsperioden er nu udløbet, og der er ikke kommet nogen bemærkninger til forslaget. 
 
Tillæg 16 forelægges til endelig vedtagelse. 

Indstilling 
Direktionen indstiller: 

1. at Tillæg 16 til spildevandsplanen vedtages endeligt 

Beslutningskompetence 
Kommunalbestyrelsen 

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-02-2021 
Indstillingen anbefales. 
 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021 
Indstillingen anbefales. 
 
Rikke Zwisler Grøndal (A) deltog ikke under punktets behandling. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-02-2021 
Indstillingen tiltrådt. 

Sagsfremstilling 
I oktober 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen at sende Forslag til tillæg 16 til 
spildevandsplanen ud i 8 ugers offentlig høring. 
 
Forslaget omhandler kloakering af et nyt boligområde på Ejbygårdsvej i Ejby. 
Boligområdet har hidtil kun delvist ligget indenfor det nuværende, planlagte kloakopland 
EJ05 i spildevandsplanen.  
 
Tillæg 16 ændrer kloakopland EJ05 således, at dets udformning og udstrækning bliver 
sammenfaldende med det nye boligområdes afgrænsning. Dette betyder samtidigt, at 
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den del af kloakopland EJ05, som ligger udenfor det nye boligområde, slettes fra 
spildevandsplanen. 
 
Selve kloakeringsformen ændres ikke. Kloakopland EJ05 er planlagt 
spildevandskloakeret, og det vil det fortsat være. Spildevandsforsyningen, Fors A/S skal 
derfor kun aftage spildevand fra det nye boligområde, hvorimod regnvand skal håndteres 
lokalt. 
Forslaget til tillæg 16 har været i offentlig høring i perioden 5. november – 31. december 
2020. Der er ikke kommet bemærkninger til forslaget i høringsperioden. 
 
Tillæg 16 sendes hermed til endelig vedtagelse. 

Bilag: 
1 Åben Endeligt tillæg 16 792/21 

Udtalelser 
Sagen indeholder ingen udtalelser. 

Administrationens vurdering 
Administrationen vurderer, at Tillæg 16 sikrer et tilstrækkeligt planmæssigt grundlag for 
afledning af spildevand fra det nye boligområde.  
 
Administrationen anbefaler, at tillægget vedtages. 

Handicappolitik 
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. 

Økonomi og finansiering 
Fors A/S skal etablere samt efterfølgende drive og vedligeholde områdets 
spildevandskloak frem til skel på hver af de nye boligmatrikler. 
 
Bygherre skal betale kloaktilslutningsbidrag til Fors A/S efter taksten for tilslutning af 
beboelse til spildevandskloak. Der skal betales 1 tilslutningsbidrag for hver ny 
boligmatrikel – i alt 6 tilslutningsbidrag. 
 
Bygherre skal desuden forestå etablering af lokal regnvandshåndtering i det nye 
boligområde. 
 
Den enkelte grundejer skal tilslutte egne spildevandsafløb til det kloakstik, som Fors A/S 
vil føre ind på hver boligmatrikel. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. 
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26.  TM - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 og Lokalplan LK 84 for 
Lejre Højskole ved Kirke Såby 
 
01.02.05.P16   20/7849   Åben sag    

Resumé 
Den 27. oktober 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen at indkalde ideer og forslag til et 
kommuneplantillæg for etablering af Lejre Højskole, og at administrationen efterfølgende 
skulle udarbejde et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan på baggrund af 
initiativtagernes projektoplæg samt indkomne forslag og ideer. På denne baggrund er der 
nu udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Lejre Højskole samt en 
miljøvurdering for projektet. 
 
Udvalget for Teknik & Miljø efterspurgte på møde den 1. februar 2021 dokumentation for, 
at der kan planlægges for boliger ved Lejre Højskole. Der er derfor vedhæftet et notat 
om administrationens dialog med plantilsynet i Erhvervsstyrelsen om emnet. 

Indstilling 
Direktionen indstiller: 

1. at Forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 og Lokalplan LK 84 for Lejre Højskole 
med tilhørende vurdering godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger. 

Beslutningskompetence 
Kommunalbestyrelsen 

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-02-2021 
Indstillingen anbefales. Udvalget ønsker i den videre proces et oplæg til, hvordan der kan 
skabes en sikker krydsning af vejen mellem højskolen og Kirke Såby. Udvalget ønsker 
endvidere, at tilkendegivelse fra Erhvervsstyrelsen vedlægges sagen til den videre 
behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021 
 
Udvalget for Teknik & Miljøs indstilling anbefales.  
 
Rikke Zwisler Grøndal (A) deltog ikke under punktets behandling. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-02-2021 
Udvalget for Teknik & Miljøs indstilling tiltrådt. 

Sagsfremstilling 
Den 27. oktober 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen at indkalde ideer og forslag til et 
kommuneplantillæg for etablering af Lejre Højskole, og at administrationen efterfølgende 
skulle udarbejde et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan på baggrund af 
initiativtagernes projektoplæg samt indkomne forslag og ideer. 
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Foreningen Lejre Højskoles Venner har indgået en betinget købsaftale med ejeren af 
Grangaarden i Kirke Såby. Området udgør i alt ca. 26,4 ha, hvoraf de 11,5 ha er 
fredskovpligtige arealer. 
 
Initiativtagerne ønsker at etablere en folkehøjskole med fokus på bæredygtighed, 
biodynamisk/-økologisk dyrkning og fællesskab, som taler ind i Lejre Kommunes fokus 
på økologi og fortællingen om fællesskab i mange små landsbyer. Højskolen vil have ca. 
50 årselever (50 elever i 40 uger). 
 
Folkehøjskolen vil bidrage til et rigere udbud af kulturelle aktiviteter i kommunen 
(foredrag, højskoleaftener, teater, koncerter o.lign), ved at bygge en teater- og 
koncertsal og samarbejde med andre kulturaktører om udbud af forskellige aktiviteter.  
 
Højskolen tænkes etableret i 2 faser. I første fase vil initiativtagerne skabe plads til ca. 
29 elevboliger, 2 lærerboliger og undervisnings- og opholdsfaciliteter i den eksisterende 
bygningsmasse eller i nye længer ved gården. I anden fase vil de udvide med 4 
elevpunkthuse og koncert-/teatersalen, som skal være rammen om højskolens 
dramalinje (fortællekunst, drama, bevægelse) samt til kulturelle aktiviteter i 
lokalsamfundet: Børne- og ungdomsteater som fritidsaktivitet, danseaftener, 
teaterforestillinger, koncerter, foredrag.  
 
Højskolens ene linje handler om selvforsyning og dyrehold i lille skala. Derfor vil der på 
den nuværende landbrugsjord blive etableret undervisningsfaciliteter samt 
opholdsfaciliteter til dyrehold.  
 
Som en del af højskolemiljøet ønsker de at etablere ca. 30 andelsboliger, hvor beboerne 
skal have tilknytning til højskolens virke. 
 
Etableringen af Lejre Højskole gør det nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg nr. 
19 til Lejre Kommuneplan 2017. Kommunalbestyrelsen har derfor før udarbejdelsen af 
kommuneplantillægget indkaldt ideer og forslag m.v. med henblik på 
planlægningsarbejdet, jævnfør planlovens § 23c. I den forbindelse er kun kommet 
positive tilkendegivelser om etableringen af højskolen på Bjergskovvej 2 samt forslag 
om:  

 Bevarelse af den sidste rest af banevolden fra den gamle 'Midtbane'  
 Etablering af en svømmehal 
 Etablering af et energiakademi a la Samsøs på højskolen. 

 
Med udgangspunkt i Miljøvurderingsloven er der udarbejdet en miljøvurdering af 
projektet. Miljøvurderingen viser, at projektet har langt overvejende positive 
indvirkninger på miljøet sammenlignet med den nuværende anvendelse af området i dag. 
Det er bedre forhold for biodiversiteten og naturen og en udvidelse af de kulturelle tilbud.  

Bilag: 
1 Åben Forslag til Lokalplan LK 84 for Lejre Højskole ved Kirke Såby 

210121.pdf 
5281/21 

2 Åben Forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 for Lejre Højskole.pdf 3470/21 
3 Åben Miljøvurdering af Lokalplan LK 84 Lejre Højskole 210121.pdf 5282/21 
4 Åben Samlede ideer og forslag.pdf 3502/21 
5 Åben Notat om dialog med Erhvervsstyrelsen 8222/21 
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Administrationens vurdering 
Initiativtagernes tanker om bæredygtighed, økologi og fællesskab og inddragelse af 
lokalsamfundet spiller efter administrationens vurdering fint sammen med tankerne i 
Vores Sted og den strategiske linje i Lejre Kommuneplan 2017. Højskolen kan med sin 
centrale placering blive et attraktivt mødested og kulturelt løft ikke kun til Kirke Såby, 
men til hele Lejre Kommune. 

Handicappolitik 
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. 

Økonomi og finansiering 
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. 
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27.  TM - Hastighedsbegrænsning på Holbækmotorvejen 
 
05.00.00.P00   21/439   Åben sag    

Resumé 
Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 15. december 2020, at Udvalget for 
Teknik & Miljø skulle forelægges en sag, der belyser og perspektiverer et forslag om 
indgåelse af samarbejde med Gate 21 (Silent City), samt om nedsættelse af 
hastighedsbegrænsningen på Holbækmotorvejen mellem Torkilstrup og Roskilde. 
 
Administrationen belyser og perspektiverer i denne sag det stillede forslag, og udvalget 
skal med baggrund heri, træffe beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med 
forslaget. 

Indstilling 
Direktionen indstiller: 

1. at der ikke rettes henvendelse til Transportministeriet og Vejdirektoratet om at 
nedsætte hastighedsbegrænsningen på Holbækmotorvejen mellem Roskilde og 
Torkilstrup,  

2. at Lejre Kommune ikke deltager i samarbejdet med Silent City  

Beslutningskompetence 
Kommunalbestyrelsen 

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-02-2021 
Et flertal i udvalget bestående af Bjørn Lykke Sørensen (C), Ivan Mott (Ø) og Martin 
Stokholm (A) ønsker, at der rettes henvendelse til Transportministeriet og 
Vejdirektoratet om at nedsætte hastighedsbegrænsningen på Holbækmotorvejen mellem 
Roskilde og Torkilstrup. 
 
Christian Fjeldsted (V) og Jens K. Jensen (V) ønsker at følge administrationens indstilling 
i ad. 1) og benytter sig af standsningsretten og begærer sagen behandlet i 
Kommunalbestyrelsen. 
 
Et flertal i udvalget bestående af Bjørn Lykke Sørensen (C), Martin Stokholm (A), 
Christian Fjeldsted (V) og Jens K. Jensen ønsker at følge administrationens indstilling i 
ad. 2). 
 
Ivan Mott (Ø) ønsker, at Lejre Kommune deltager i samarbejdet Silent City og benytter 
sig af standsningsretten og begærer sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.  

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021 
Ad 1) Carsten Rasmussen (A), Grethe Saabye (C) og Mikael Ralf Larsen (F) følger 
flertallet i Udvalget for Teknik & Miljøs anbefaling om, at der rettes henvendelse til 
Transportministeriet og Vejdirektoratet om at nedsætte hastighedsbegrænsningen på 
Holbækmotorvejen mellem Roskilde og Torkilstrup. 
 
Tina Mandrup (V), Line Holm Jacobsen (V) og Ole Blickfeldt (O) følger Christian Fjeldsted 
Andersen og Jens K. Jensens anbefaling om at følge administrationens indstilling i ad. 1).  
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Ad 2) Udvalget for Teknik & Miljøs indstilling anbefales.    
 
Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen. 
 
Rikke Zwisler Grøndal (A) deltog ikke i sagens behandling. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-02-2021 
Besluttet at sagen sendes tilbage til administrationen m.h.p. at forberede et konkret 
forslag til formulering af en henvendelse til Trafiksikkerhedsstyrelsen, Vejdirektoratet og 
Transportministeren m.h.p. støjdæmpende foranstaltninger.   
 
Ad 2) Ivan Mott (Ø) trækker forslaget som derfor bortfalder. 

Sagsfremstilling 
Ivan Mott (Ø) havde den 1. december 2020 anmodet om at benytte sig af initiativretten 
og fremlagde en sag i Kommunalbestyrelsen om dels indgåelse af samarbejde med Gate 
21 (Silent City), og om eventuelt at få Roskilde Kommune og Region Sjælland med i 
forsøget.  
 
Derudover blev det foreslået, at der rettes henvendelse til Transportministeriet og 
Vejdirektoratet med henblik på i første omgang at etablere en forsøgsordning, men på 
sigt en permanent ordning med nedsættelse af hastigheden på motorvejsstrækningen 
mellem Torkilstrup og Roskilde til 90 km/t. 
 
Kommunalbestyrelsen besluttede, at der forelægges en sag for Udvalget for Teknik & 
Miljø, der belyser forslaget og perspektiverer det i forhold til andre, lignende 
strækninger.  
 
Om strækningen  
Vejdirektoratets støjhandlingsplan 2018 – 2023 fastlagde, at i alt 970 boliger i hele Lejre 
Kommune blev udsat for støj fra statsvej over 58 dB. 
Støjniveau 58 - 63 dB 63 – 68 dB Over 68 dB I alt 
Antal boliger 605 244 121 970 
Tabel 1 Støjbelastede boliger i Lejre Kommune (Kilde: Vejdirektoratets Støjhandlingsplan 2018 – 
2023) 

Størstedelen af disse boliger belastes af støj fra statsvejene Elverdamsvej og 
Hovedvejen, hvor boligerne ligger lige ud til vejen.  
 
På strækningen fra kommunegrænsen mod Roskilde til broen, hvor Søndre Ryevej føres 
over Holbækmotorvejen (herefter omtalt som ”strækningen”), er den mest 
koncentrerede boligmasse, der belastes med støj over 58 dB, beliggende i Gevninge. Her 
er støjniveauet op mod 68 dB. Det skal her tages i betragtning, at der oven i bidraget fra 
Holbækmotorvejen skal tillægges et støjbidrag fra støj fra Lindenborgvej/Landevejen, 
som har en årsdøgntrafik på godt 7.000 biler pr. døgn – dette bidrag er ikke beregnet og 
heller ikke regnet med i tabel 1. 
 
På den resterende del af strækningen er det kun et begrænset antal boliger, der 
støjbelastes, idet boligerne ligger mere spredt og typisk et stykke væk fra 
Holbækmotorvejen.  
 
På strækningen er der i dag en støjskærm langs Holbækmotorvejen ved Torkilstrup. I 
forbindelse med ”Støjhandlingsplan 2018 – 2023” udpegede Vejdirektoratet ikke nye 
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lokaliteter på strækningen til opsætning af støjskærme. Det skyldes, at ingen boliger 
belastes med over 68 dB langs strækningen.  
 
Hastighedsbegrænsningen på strækningen er i dag 110 km/t fra kommunegrænsen til 
lige efter indfletningen fra Torkilstrup Rasteplads, hvorefter den er 120 på de resterende 
ca. 950 meter. Der kører ca. 45.000 – 50.000 biler/døgn på strækningen – flest på den 
østligste del. På strækningen er der til- og frakørsel ved Gevninge (nr. 15). 
 
Politiet har registreret en række færdselsuheld på strækningen, men langt de fleste er 
småbuler, og størstedelen er bagendekollisioner. Strækningen er ikke udpeget som 
uheldsbelastet af Vejdirektoratet. 
 
Sammenligning med andre motorveje 
Ud fra oplysninger om trafiktal, antallet af til- og frakørsler samt vejens omgivelser, kan 
Holbækmotorvejen bedst sammenlignes med Vestmotorvejen (E20), Sydmotorvejen 
(E47) syd for Køge samt dele af den Østjyske Motorvej (E45) og motorvejen over Fyn 
(E20). På disse motorveje kører der væsentligt flere lastbiler, end der gør på 
Holbækmotorvejen. (Kilde: Statsvejnettet 2020, Rapport 605). 
 
På disse motorvejsstrækninger er hastighedsbegrænsningen for størstedelens 
vedkommende 130 km/t bortset fra enkelte strækninger, hvor mange tilkørsler eller 
andre forhold har gjort, at der – primært med udgangspunkt i trafiksikkerheden – er 
indført lokale hastighedsbegrænsninger. Disse er som oftest 110 km/t; kun meget få 
steder som f.eks. ved Storebæltsbroen - er hastighedsbegrænsningen lavere. (Kilde: 
Vejman.dk) 
 
Gate 21 (Silent City) samt samarbejde med Region Sjælland og Roskilde Kommune 
Partnerskabet Gate 21 arbejder for at accelerere grøn omstilling og vækst i ”Greater 
Copenhagen”. Gate 21 arbejder på at finde løsninger, der reducerer CO2-udledningen og 
realiserer energi- og ressourcebesparelser. Gate 21 har en lang række partnere bl.a. 
Lejre Kommune. 
 
Silent City projektet er et initiativ under Gate 21, som arbejder med politisk påvirkning, 
meningsdannelse, kompetenceudvikling og etablering af et Living Lab. Partnerne i Silent 
City er pt. kommunerne Albertslund, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Køge 
og Vallensbæk, samt Region Hovedstaden. 
 
I Living Lab´et tester og udvikler Silent City innovative løsninger til bekæmpelse af 
trafikstøj i 1:1 skala i naturlige bymiljøer. Her samarbejder kommuner, virksomheder, 
borgere, regioner og forskningsinstitutioner om målene med at reducere trafikstøj, 
fremme borgernes livskvalitet og sundhed, samt skabe vækst for danske virksomheder, 
der leverer støjløsninger. Projektet skal være med til at sætte de deltagende kommuner 
og Danmark på verdenskortet inden for urban støjbekæmpelse. 
 
Forsøg med hastighedsnedsættelse i kommunerne Vallensbæk, Hvidovre og Brøndby  
Kommunerne Vallensbæk, Hvidovre og Brøndby har haft ansøgt Vejdirektoratet om at få 
hastighedsbegrænsningen på dele af Køge Bugt Motorvejen, Holbækmotorvejen og 
Motorring 3 sat ned fra 110 kilometer til 90 kilometer i timen, for at sænke støjniveauet. 
 
På disse veje er der registreret op mod 120.000 køretøjer pr. døgn. 
 
De tre kommuner fik i 2019 afslag på ansøgningen bl.a. med begrundelse i, at 
hastighedsreduktioner alt andet lige medfører øget rejsetid for trafikanterne, med deraf 
afledte samfundsøkonomiske tab. 
 
Vejdirektoratet skriver desuden i afslaget, at en målt reduktion af 
gennemsnitshastigheden på 20 km/t fra 110 til 90 km/t som udgangspunkt vil give en 



Lejre Kommune  

Kommunalbestyrelsen 
16-02-2021 Side 75 

 

ændring i støjniveauet på ca. 2 dB. I praksis vil en støjreduktion som følge af en 90 km/t 
hastighedsbegrænsning kun være hørbar uden for myldretiderne på de berørte 
motorveje. 
 
Transportministeren har efterfølgende indvilliget i at gennemføre et pilotprojekt, der skal 
sænke hastigheden i udadgående retning på den inderste del af Holbækmotorvejen. 
Pilotprojektet gælder strækningen fra krydset ved Sønderkær til motorvejskrydset ved 
Brøndby cirka tre kilometer derfra, hvor der dagligt kører 50.000 – 60.000 biler. 
Motorvejen på den inderste del mod Sønderkær er beliggende i byområde med mange 
boliger tæt på vejen. 
 
I pilotprojektet vil hastigheden på trafikken ud af København blive reguleret på samme 
måde, som trafikken allerede er det ind mod byen. På den måde vil farten i begge 
retninger starte på 60 km/t ved Folehaven, hvorefter den gradvis vil stige til 90 km/t 
frem til Brøndby. 
 
Pilotprojektet er afsluttet og er pt. ved at blive evalueret. 
 
Hastighed og støj 
Hastighedsnedsættelsen på Holbækmotorvejen i Lejre vil have en effekt på støjen. Af 
hvidbogen ”Trafikstøj – et overset samfundsproblem” udarbejdet af Gate 21 og Rambøll 
fremgår det, at støjniveauet vil reduceres med 1,8 dB ved en hastighedsnedsættelse fra 
110 km/t til 90 km/t og 2,7 dB fra 120 km/t til 90 km/t. 
Ændring i hastighed Ændring i støjniveau 
Fra 120 til 110 km/t  0,9 dB 
Fra 110 til 100 km/t  0,9 dB 
Fra 100 til 90 km/t  0,9 dB 
Tabel 2 Ændring i støjniveau (Kilde Trafikstøj - et overset samfundsproblem) 

 
Én ting er, at støjniveauet ændres, men opfattelsen af ændringen vil, jf. samme rapport, 
ligge et sted mellem ”en meget lille ændring” og ”en hørbar, men lille ændring”. 
Støjniveau Oplevet ændring 
1 dB  En meget lille ændring. 
3 dB En hørbar, men lille ændring. 
5 dB  En væsentlig og tydelig ændring. 
10 dB  En stor ændring. Lyder som en halvering/fordobling. 
20 dB  En meget stor ændring. 
Tabel 3 Opfattet ændring i støjniveau (Kilde Trafikstøj - et overset samfundsproblem) 

 
En hastighedsbegrænsning på 90 km/t vil i teorien kunne medvirke til at nedbringe 
antallet af uheld. Det kræver en nærmere analyse af de registrerede uheld. Med de uheld 
der sker, forventes der dog ikke at opnås en større samfundsøkonomisk gevinst, da 
uheldene kun med småbuler ikke værdisættes i den samfundsøkonomiske beregning af 
effekten.  
 
En hastighedsnedsættelse vil øge rejsetiden på strækningen fra ca. 4,5 minutter til ca. 
5,5 minutter for den enkelte trafikant, når der ikke er køkørsel. Med 45.000 – 50.000 
biler i døgnet vil der – på trods af, at den enkelte trafikant kun skal bruge ca. et minut 
længere – være egentlige samfundsøkonomiske tab, når hastighedsnedsættelsen 
betragtes fra et overordnet samfundsøkonomisk perspektiv. 
 
Der er desuden stor sandsynlighed for, at trafikanterne vil føle den øgede rejsetid som 
værende længere end et minut og blive irriterede over at skulle nedsætte hastigheden til 
90 km/t. Dette fordi der for den gennemkørende trafikanter ikke er åbenlyse grunde til 
hastighedsbegrænsningen, når man må køre 130 km/t ca. 15 km vest for strækningen 
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og 120 km/t lige før strækningen uden, at vejen og trafikken er nævneværdigt 
anderledes.  
På den baggrund kan en hastighedsbegrænsning på 90 km/t risikere at øge antallet af 
uheld, idet der – særligt på grund af den begrænsede trafikmængde uden for 
myldretiderne - er risiko for, at nogle trafikanter vil køre væsentligt hurtigere end 
hastighedsbegrænsningen. Der vil derfor bliver stor forskel på hastighederne på de 
enkelte køretøjer, hvilket kan give uheld – særligt i forbindelse med overhalinger og 
sammenfletning. 

Administrationens vurdering 
Det er administrationens vurdering, at ulemperne ved hastighedsnedsættelse i form af 
trafikanternes manglende forståelse for hastighedsbegrænsningen, samt den 
begrænsede effekt af den oplevede reduktion i støjniveauet, gør, at Lejre Kommune ikke 
skal rette henvendelse til Transportministeriet og Vejdirektoratet om at nedsætte 
hastighedsbegrænsningen på strækningen. 
 
Med udgangspunkt i Vejdirektoratets afgørelse om hastighedsnedsættelse i Hvidovre, 
Vallensbæk og Brøndby, vurderes det desuden ikke sandsynligt, at Vejdirektoratet vil 
tillade en hastighedsnedsættelse på strækningen i Lejre Kommune. 
 
Med hensyn til deltagelse i Silent City og opfordring til Region Sjælland og Roskilde 
Kommune om at gøre det samme, er det administrationens vurdering, at projektet 
primært retter sig mod støjgener fra trafikerede veje – særligt i byer. Omfanget af 
støjgener i Lejre Kommune, der ikke stammer fra statsveje, vurderes at være så 
begrænset, at det ikke kan anbefales at deltage i projektet. 

Handicappolitik 
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. 

Økonomi og finansiering 
Silent City finansieres af medlemmerne. Det koster 50.000 kr./år at deltage i Silent City 
oven i det, der allerede betales til medlemskabet af Gate 21. Dertil kommer de 
ressourcer, der skal afsættes til administrationens deltagelse i Silent City og de afledte 
projekter. 
 
Der forventes ikke at være udgifter til en evt. hastighedsnedsættelse. 
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28.  BU - Generelt løft af folkeskolen 2021 
 
17.01.00.S00   21/110   Åben sag    

Resumé 
Som følge af aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, 
Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 er der fra 2020 og frem afsat en 
reserve til et generelt løft af folkeskolen. Midlerne i 2020 blev udmøntet medio året i 
forlængelse af aktstykke 190 af 11. juni 2020.  
Der er i 2021 nationalt afsat 399,6 mio. kr. der gives til ansættelse af flere lærere i 
folkeskolen. Det gives som et tilskud til kommunerne med det formål, at tilskuddene 
anvendes til ansættelse af flere lærere i folkeskolen.  
Lejre Kommunes andel af midlerne i 2021 er 2.268.000 kr.  
Forligspartierne bag den nationale aftale vil i begyndelsen af 2021 drøfte udmøntningen 
af midlerne til et generelt løft af folkeskolen i 2022 og frem. 

Indstilling 
Direktionen indstiller: 

1. at kommunens andel på 2.268.000 kr. fordeles til skolerne til anvendelse i 
perioden januar-december 2021 efter antal elever på skolerne 

2. at der laves en indtægtsbevilling på bevilling 3.10.10 Fælles udgifter og indtægter 
i 2020 på de 2.268.000 kr.  

3. at der laves udgiftsbevillinger på de enkelte skoler i 2021 jf. tabel 1. 

Beslutningskompetence 
Kommunalbestyrelsen 

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 02-02-2021 
Indstillingerne anbefales. 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021 
Indstillingerne anbefales. 
 
Rikke Zwisler Grøndal (A) deltog ikke i sagens behandling. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-02-2021 
Indstillingerne tiltrådt. 

Sagsfremstilling 
Der er i 2021 afsat 399,6 mio. kr. der gives til ansættelse af flere lærere i folkeskolen. 
Det gives som et tilskud til kommunerne med det formål, at tilskuddene anvendes til 
ansættelse af flere lærere i folkeskolen. Tilskuddene anvendes til ansættelse af flere 
lærere i folkeskolen, herunder også specialtilbud. Midlerne skal fortrinsvist anvendes til 
fastansættelser. 
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Tilskuddet i 2021 fordeles til alle kommuner efter den enkelte kommunes andel af elever 
i 0. til 9. klasse i skoleåret 2019/2020, som er seneste skoleår opgjort af Børne- og 
Undervisningsministeriet. Lejre Kommunes andel er 2.268.000 kr. for 2021. 
 
Midlerne skal tildeles oven i det vedtagne budget for 2021. 
 
Der stilles krav om revisorpåtegnet regnskab for kommunernes anvendelse af midlerne, 
hvor det dokumenteres at midlerne er anvendt i overensstemmelse med formålene. 

Administrationens vurdering 
Administrationen vurderer, at en ekstra tildeling til skolerne på samlet 2.268.000 kr. til 
anvendelse i perioden januar-december 2021, vil give mulighed for at skolerne arbejder 
med tiltag der understøtter den enkelte skoles indsatsområder, som de er formuleret i 
forbindelse med den seneste kvalitetsrapport for skolerne i Lejre Kommune, herunder 
også kompetenceudvikling med samme formål. 

Handicappolitik 
Indstillingen har ikke konsekvenser i forhold til den vedtagne handicappolitik. 

Økonomi og finansiering 
Lejre Kommunes andel i 2021 er 2.268.000 kr. i 2021. Fordelingen af midlerne i 2021 er 
beregnet ud fra tal fra 5. september 2020, antallet af elever i budgettildelingen til 
skolerne samt et skøn ift. det samlede antal 6-16-årige. 
 
Lejre Kommunes andel af midlerne fordeles til skolerne efter antal elever til anvendelse i 
overensstemmelse med denne sag. Tildelingen i nedenstående skema er baseret på 
elevtal fra 5. september 2020 og elever i specialklasser på Kirke Saaby og Osted Skole er 
medregnet. 
 
Skolerne får pengene tildelt deres egen bevilling.  
 
Kravet om revisorpåtegning af brugen af midlerne klares af kommunens revisor uden 
ekstra omkostninger og derfor skal der ikke afsættes ekstra midler til det. 
 
Tabel 1 

Fordeling af midler 2021 jf. elevtal 5. september 2020 

Bevillingsnummer Bevillingsnavn 

Antal elever pr. 
5/9-2020 inkl. Z-
klasser og I-
klasser Beløb 

3.10.14 Allerslev Skole 601 472.631 
3.10.15 Bramsnæsvig Skole 372 292.544 
3.10.16 Hvalsø Skole 587 461.621 
3.10.17 Kirke Saaby Skole 304 239.068 
3.10.18 Kirke Hyllinge Skole 437 343.660 
3.10.19 Osted Skole 215 169.078 
3.10.20 Trællerup Skole 281 220.981 
3.10.21 Firkløverskolen 87 68.417 
  Samlet antal elever 2884 2.268.000 
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29.  BU - Hjemtagelse af indsatser til Familiehuset 
 
27.27.09.S29   21/429   Åben sag    

Resumé 
Familierådgivningen i Center for Job & Social arbejder løbende på at optimere flow og 
antallet af indsatser, der kan gennemføres i Familiehuset, som led i familiebehandling på 
det specialiserede børneområde. 
Lejre Kommune ligger i forhold til andre sammenlignelige kommuner højt i forbruget på 
forebyggende indsatser. Nærværende sag er et led i at få nedbragt de samlede udgifter 
til køb af forebyggende indsatser og samtidig få sikret en bedre styring og højere kvalitet 
i disse forløb. 

Indstilling 
Direktionen indstiller:   

1. at der meddeles tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. til budget 2021 og frem til 
bevilling 3.20.35 Familiehuset til brug for opnormering svarende til to årsværk 
(1,2 mio. kr.) og til brug ad hoc køb af timelønnet personale til ad hoc-opgaver 
(0,6 mio. kr.)  

2. at bevillingen finansieres af en tilsvarende negativ tillægsbevilling på -1,8 mio. kr. 
på bevilling 3.20.32 Specialiserede børne- og ungeområde  

Beslutningskompetence 
Kommunalbestyrelsen 

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 02-02-2021 
Indstillingerne anbefales. 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021 
Indstillingerne anbefales. 
 
Rikke Zwisler Grøndal (A) deltog ikke i sagens behandling. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-02-2021 
Indstillingerne tiltrådt. 

Sagsfremstilling 
De forebyggende indsatser på familieområdet efter servicelovens § 11, § 52 stk. 3 nr. 2 
og 3 samt § 52 stk. 3 nr. 6 løses i dag både i eget Familiehus og ved køb hos eksterne 
leverandører.  
 
Som led i styrkelsen af den forebyggende indsats og som led i arbejdet med at nedbringe 
udgifterne på området vurderer administrationen, at Lejre Kommune både ud fra en 
faglig og økonomisk betragtning kan drage fordel af at løse flere opgaver i Familiehuset, i 
stedet for at købe dem eksternt. 
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Fordelene ved hjemtagelsen er flere; 
 Tættere opfølgning på indsatserne, der desuden giver mulighed for hurtigere at 

justere timeantallet, når der er behov for dette og justering af anvendte metoder, 
så der opnås størst mulig effekt 

 Kvalitetssikring, så de gennemførte indsatser er i overensstemmelse med det 
børne- og ungesyn vi arbejder med i Lejre Kommune 

 Med den tættere opfølgning kan der udarbejdes nødvendig dokumentation, når 
der er behov for dette og i rette kvalitet 

 Der er ikke opsigelsesvarsel på indsatserne, hvilket igen betyder, at ressourcerne 
med kort varsel kan ændres og anvendes dér, hvor der er behov 

 Økonomisk fordelagtigt for Lejre Kommune 

 
Ulemper: 

 Det er en ulempe, at Lejre Kommune får et opsigelsesvarsel efter de 
personaleretlige regler. Hvis der i princippet ikke længere var behov for 
ressourcerne, ville medarbejderne skulle opsiges efter de personaleretlige regler. 
Det er dog således, at der fortsat købes forløb eksternt og det vil være muligt at 
skrue yderligere ned for disse, hvis situationen (mod forventning) skulle opstå   

 
Der vil dog fremadrettet fortsat være behov for at købe eksterne forløb. Dette for at 
imødekomme behovet for specialiserede indsatser hos familier og børn med behov for 
dette.  
 
De konkrete opgaver der hjemtages: 
Såfremt sagen godkendes, ansættes to medarbejdere i Familiehuset i foråret 2021. Med 
tilgangen af de nye ressourcer vil der blive lagt vægt på at Familiehuset fremadrettet kan 
løse følgende opgaver: 

 Sikkerhedsplanssager.  
Arbejdet med sikkerhedsplaner er en indsatsform, hvor vores primære fokus er at 
sikre barnets sikkerhed i familien. Det vil sige vi i en sikkerhedsplan stiller nogle 
konkrete krav til forældrene og leverer en relevant og ofte intensiv indsats for at 
støtte forældrene i at efterleve disse krav. Når en sikkerhedsplan iværksættes, er 
bekymringen for barnet ofte så høj at lykkes vi ikke, skal der tages stilling til om 
barnet bør anbringes  

 Sager af akut karakter med henblik på at vurdere bekymringsgrad.  
Arbejdet i disse sager er af mere afdækkende karakter. Her er der ikke 
umiddelbart så høj eller specifik bekymring for barnets sikkerhed som i 
sikkerhedsplanssager, men der er behov for en intensiv indsats for at få en mere 
grundig afdækning af barnets behov og forældrenes kompetencer til at varetage 
behovet 

Kendetegnet ved ovenstående to sagstyper er, at Familiehuset skal kunne opstarte 
indsats ofte samme dag, som der sker henvendelse fra børn og ungerådgivningen. 
Derudover kalder disse sagstyper også på en øget fleksibilitet i arbejdstiden, således 
Familiehuset er til rådighed i det tidsrum, hvor behovene er der.  
 
Der sættes desuden fokus på, at Familiehuset får tilført viden og kompetencer i forhold til 
arbejdet med at skabe udvikling i forældreevnen. Godkendes sagen, får vi med 
ovenstående fokus mulighed for at udvide Familiehusets samlede tilbudsvifte og derved 
rumme de tungeste sager inden for familiebehandling. Vi muliggør, at Familiehusets 
medarbejdere kan træde til med kort varsel og dermed bliver konkurrencedygtige på 
både indsatsform, hurtig opstart og pris.  
 
Faktaboks 
I Familiehuset leveres følgende indsatser: 

 Kortere råd og vejledningsforløb af SEL § 11, 3 
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 Praktisk pædagogisk støtte og Familiebehandling efter SEL § 52 stk. 2 og 3 
 Kontaktperson efter SEL § 52, 3, 6 
 Gruppeforløb efter SEL § 11, 3 og 11,7 

Der er ca. 155 indsatser som igangsættes og varetages af Familiehuset om året. 
Familiehuset leverede ca. 10.146 ATA timer i 2020. Der er 12 årsværk i Familiehuset 
fordelt på 3 ungekonsulenter, 8 familiekonsulenter og 1 pædagog på Isafjord. 
 

Økonomi og finansiering 
Budgettet til forebyggende foranstaltninger på bevillingen specialiserede børn- og unge 
er i budget 2021 på 29,8 mio. kr., hvoraf 20,0 mio. er afsat i forhold til familiebehandling 
og fast kontaktperson. 
 
De resterende 9,8 mio. kr. vedrører hovedsageligt 6,0 mio. kr. til aflastningsordninger og 
vederlag til plejefamilier. De sidste 3,8 mio. kr. er udgifter i forbindelse med øvrige 
forebyggende foranstaltninger som f.eks. anden støtte i hjemmet.   
 
I budgetaftalen for 2019 blev der godkendt en effektivisering i forhold til 
familiebehandling og fast kontaktperson som efter fuld implementering i 2021 ville give 
en reduktion af udgifterne på 4,0 mio. kr. årligt. I forbindelse med reduktionen i 2019 
blev Familiehuset tilført 4 ekstra stillinger, svarende til 2,0 mio. kr. fra 2019 og frem. 
Forventningen var en nettobesparelse på 2,0 mio. Kr. i 2021 ved fuld implementering. 
 
Det vurderes, at der er yderligere potentiale for hjemtagelse af eksterne køb, hvis der 
sker en opnormering af Familiehuset med 2 stillinger og afsættes til 0,6 mio. kr. til brug 
ad hoc køb af timelønnet personale til ad hoc-opgaver.  
 
Der ønskes mulighed for løbende at kunne omstille fra ekstern til intern løbende, hvorfor 
vi med udgangspunkt i økonomien for skole/dagbehandling og aflastning ønsker at 
overflytte yderligere 600.000 fra bevillingen til Familiehusets ramme. Dette for at vi kan 
ansætte timebaseret personale internt til specifikke opgaver fremfor at købe eksternt. 
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30.  BU - Ny institution i Ejby 
 
28.03.04.P20   21/364   Åben sag    

Resumé 
Udvalget for Børn & Ungdom skal behandle forslag til etablering af en ny institution i 
Ejby.  
Institutionen skal fysisk erstatte de to nuværende institutioner i Ejby, den kommunale 
institution Hyllebjerget og den selvejende institution Bramsnæs´ Rollingen.  
Planen er at bygge en kommunal bygning, som kan huse en selvejende eller kommunal 
institution.  

Indstilling 
Direktionen indstiller:  

1. at der bygges en ny daginstitution i Ejby med kapacitet til 5 grupper  
2. at daginstitutionen finansieres via det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb på 

20,0 mio. kr.  
3. at der meddeles en yderligere anlægsbevilling på 9,5 mio. kr. til ny daginstitution 

i Ejby  
4. at bevillingen finansieres med 2,5 mio. kr. fra det i 2021 afsatte rådighedsbeløb 

fra Daginstitutionspuljen i 2021 og 7,0 mio. kr. finansieres fra det afsatte 
rådighedsbeløb fra Daginstitutionspuljen 2022 

5. at der frigives 1,5 mio. kr. til tilslutningsafgifter og rådgivning m.v. 

Beslutningskompetence 
Ad 1: Udvalget for Børn & Ungdom  
Ad 2 - 5: Kommunalbestyrelsen 

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 02-02-2021 
Ad 1: Indstillingen tiltrådt  
Ad 2-5: Indstillingerne anbefalet 
 
Udvalget ønsker afsøgt, om det er muligt at øge lånebeløbet. Udvalget ønsker på 
fremtidigt møde en sag fremlagt om institutionen skal være kommunal eller selvejende. 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021 
Udvalget for Børn & Ungdoms indstillinger anbefales. 
 
Rikke Zwisler Grøndal (A) deltog ikke i sagens behandling. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-02-2021 
Udvalget for Børn & Ungdoms indstilling tiltrådt. 
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Sagsfremstilling 
Der er i Kommuneplanen udlagt et areal til offentligt formål i Ejby. Det udlagte areal er 
på ca. 9.300 kvadratmeter. På området er der bl.a. en skovbeskyttelseslinje, der skal 
tages højde for i forbindelse med byggeri.  
 
De to børneinstitutioner i Ejby, Børnehuset Hyllebjerget og børnehaven Rollingen har 
begge et omfattende vedligeholdelsesbehov. Derudover er Hyllebjerget fordelt på to 
huse, eet hus til vuggestue og eet hus til børnehave, hvilket ikke er optimalt for 
organisering af hverdagen.  
 
Befolkningsprognose og dagtilbudsprognosen viser, at der i Ejby i de kommende fire år 
forventes at være et relativt stabilt børnetal, dog samlet set med en svag stigning 
(seneste dagtilbudsprognose er vedhæftet som bilag).  
 
På baggrund af dette anbefales det, at etablere en ny daginstitution, der kan rumme de 
nuværende pladser/børn i Hyllebjerget og Rollingen. Det svarer til en daginstitution med 
5 grupper. Da vuggestuebørn svarer til 2 enheder og børnehavebørn til 1 enhed, vil den 
nye institution teknisk set skulle bygges til 100 enheder. Det kommende børnehus i Lejre 
bliver bygget til 80 enheder. 
Hvis børnehuset bygges med 5 børnegrupperum i stedet for 4, skal der tillægges omkring 
120 m² i bygningsarealet. 
 
Etablerings- og byggeperioden for en ny daginstitution forventes at være ca. 18 måneder 
fra beslutning til ibrugtagning af bygningen.  
 
De to institutioner kan sammenlægges til én institution med vuggestue og børnehave. 

Bilag: 
1 Åben Dagtillbudsprognose 2020 - 2023 Lejre Kommune m 

distriktskrydsere.pdf 
33188/20 

2 Åben Prognose og kapacitet Ejby januar 2021 vers2.docx 6628/21 

Administrationens vurdering 
Administrationen vurderer at det er hensigtsmæssigt at bygge en ny institution i Ejby 
med den beskrevne kapacitet. 
Det er endvidere administrationens vurdering, at der skal afsættes 29,5 mio. kr. til 
byggeprojektet. Dels forøges arealet ift. Lejre Børnehus, og dels er der stadig en uvished 
om markedet er stabiliseret efter overophedningen ultimo 2020. 

Økonomi og finansiering 
Kommunalbestyrelsen besluttede den 16. april 2020 at afsætte et anlægsbudget på 20,0 
mio. kr. til en ny tidssvarende daginstitution i Ejby i forbindelse med fremrykning af 
anlægsudgifter til 2020.  
 
Kommunalbestyrelsen har den 26. januar 2021, godkendt et rådighedsbeløb på 20,0 
mio. kr. til budget 2021 til anlægsprojektet Ny Daginstitution i Ejby og finansiering af 
afsat anlægsbevilling i 2020, såfremt Social- og Indenrigsministeriet godkender 
overførsel af lånedispensation fra 2020 til 2021. 
 
Der er behov for at øge anlægsbudget og rådighedsbeløb med 9,5 mio. kr. til 
byggeprojektet.  
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Der er i budget 2021 – 2024 afsat en daginstitutionspulje på 24,0 mio. kr., som er fordelt 
med 5,0 mio. kr. i 2021, 7,0 mio. kr. i 2022, 3,0 mio. kr. i 2023 og 9,0 mio. kr. i 2024. 
 
Det forslås at der disponeres 2,5 mio. kr. af puljen i 2021 og 7,0 mio. kr. af puljen i 2022 
til opførelse af ny daginstitution i Ejby.  
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31.  SSÆ - Forslag til revideret værdighedspolitik - med høringssvar 
 
27.00.00.P22   20/8831   Åben sag    

Resumé 
Sundheds- og Ældreministeriet har i januar 2019 udsendt en ny bekendtgørelse om 
værdighedspolitikker for ældreplejen. Den fastsætter, at værdighedspolitikkerne 
fremover, som et nyt indsatsområde skal indeholde et punkt om ”bekæmpelse af 
ensomhed”.  
Lejre Kommunes nuværende værdighedspolitik fra 2018 skal derfor revideres.  
Administrationen har i samarbejde med Lejre Kommunes Ældreråd udarbejdet et forslag 
til tekst om bekæmpelse af ensomhed, som kan tilføjes den eksisterende 
værdighedspolitik for at sikre, at den fremadrettet lever op til den nye lovgivning på 
området. 
Forslaget til revideret værdighedspolitik har været sendt i høring i Ældrerådet og 
Handicaprådet, samt i plejecentrenes Beboer- og Pårørenderåd efter indstilling fra 
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Sagen blev drøftet på udvalgets møde den 2. 
december 2020. 

Indstilling 
Direktionen indstiller:  

1. at forslaget til revideret værdighedspolitik godkendes 

Beslutningskompetence 
Kommunalbestyrelsen 

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 03-02-2021 
Indstillingen anbefales.  

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021 
Indstillingen anbefales. 
 
Rikke Zwisler Grøndal (A) deltog ikke i sagens behandling. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-02-2021 
Indstillingerne tiltrådt. 

Sagsfremstilling 
Sundheds- og Ældreministeriet har i januar 2019 udsendt en ny bekendtgørelse om 
værdighedspolitikker for ældreplejen. I den nye bekendtgørelse tilføjes ”bekæmpelse af 
ensomhed” som et af de indsatsområder, der skal beskrives i de kommunale 
værdighedspolitikker.  
 
Sundheds- og Ældreministeriet udvider således de indsatsområder, 
værdighedspolitikkerne skal indeholde, fra 6 til 7. De skal nu som minimum beskrive 
indsatsområderne: 
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1. Livskvalitet 
2. Selvbestemmelse 
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 
4. Mad og ernæring 
5. En værdig død 
6. Pårørende 
7. Bekæmpelse af ensomhed 

 
Lejre Kommunes nuværende værdighedspolitik er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 
18. december 2018 og indeholder derfor ikke indsatsområdet ”bekæmpelse af 
ensomhed”. Administrationen foreslår derfor, at den nuværende værdighedspolitik 
revideres. 
 
Sundheds- og Ældreministeriet stiller i bekendtgørelsen krav om, at ældrerådet 
inddrages i arbejdet omkring udarbejdelse af værdighedspolitikkerne. Indsatsområdet 
omkring bekæmpelse af ensomhed er derfor drøftet ved dialogmøde mellem Udvalget for 
Social, Sundhed & Ældre og Ældrerådet den 14. maj 2019. Efterfølgende har 
administrationen udarbejdet et forslag til punkt vedrørende bekæmpelse af ensomhed. 
Teksten er udarbejdet med inspiration fra tekst fra Ældrerådet. 
 
Konkret foreslås det, at den nuværende værdighedspolitik opdateres med tilføjelse af 
følgende tekst:  
 
Der findes et sted, hvor ingen skal føle sig ensom 
Ensomhed 
Det er værdigt: 

 at tage imod tilbud om at deltage i fællesskaber, men også 
 at kunne vælge til og fra efter eget ønske og behov, samt 
 at kunne hjælpe og støtte andre i deres søgen efter de værdier, samvær med 

andre mennesker skaber 

 
Pejlemærker 
Ensomhed er når man er uønsket alene. 
Ensomhed koster sunde leveår. 

 Vi understøtter, at de borgere, der ikke har familie eller netværk, bliver inddraget 
i de aktiviteter, der enten drives af kommunen på ældreområdet, eller i 
civilsamfundet. Vi vil sammen – civilsamfund/frivillige, private aktører og 
kommune i fællesskab – tage kampen op mod ensomhed. Vi vil sammen udvikle 
og afprøve nye tilbud og samarbejdsformer. 

 
Udkast til revideret værdighedspolitik er vedlagt sagen som bilag i sin fulde længde. De 
foreslåede ændringer er markeret med rødt. 
 
Forslaget til revideret værdighedspolitik har været sendt i høring i Ældrerådet og 
Handicaprådet, samt i plejecentrenes Beboer- og Pårørenderåd efter indstilling fra 
udvalget. Sagen blev drøftet på udvalgets møde den 2. december 2020. 

Bilag: 
1 Åben Ældrerådets høringssvar værdighedspolitik tilføjet ensomhed.pdf 772/21 
2 Åben Beboer- og pårørenderåd plejecentrene dec. 2020 - Høringssvar 

Kvalitetstandarder og Vædighedspolitik.docx 
89768/20 

3 Åben Handicaprådet - Høringssvar værdihedspolitik 2020.pdf 1399/21 
4 Åben Lejre Kommunes værdighedspolitik 2020 - udkast til revideret 

værdighedspolitik med høringssvar.pdf 
1713/21 
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Udtalelser 
Ældrerådet har indgivet høringssvar. Ældrerådet foreslår i deres høringssvar, at 
formuleringerne i teksten pejlemærker i stedet ændres til:  
Pejlemærker  
Ensomhed er, når man er uønsket alene. 
Ensomhed koster sunde leveår. 
 Vi vil – i tæt samarbejde med civilsamfundet, frivillige, private aktører – arbejde for 

at nedbringe ensomhed blandt kommunens ældre borgere. Vi vil understøtte, at 
ensomme bliver inddraget i de aktiviteter, der enten tilbydes af kommunen eller i 
civilsamfundet. Vi vil sammen udvikle og afprøve nye tilbud og samarbejdsformer. 

Ældrerådet vurderer, at betydningen af, at ensomme ældre inddrages i aktiviteter efter 
eget valg og behov, ikke kan overvurderes, hvorfor det efter Ældrerådets opfattelse er 
vigtigt at fremhæve både kommunens og de frivilliges indsats som den indsats, der i 
øvrigt gøres for de ældre i civilsamfundet. Endvidere bør den nødvendige opfølgning i 
forbindelse med kvalitetssikring, ifølge Ældrerådet, også være en del af 
værdighedspolitikken. 
Ældrerådet erindrer i deres høringssvar også om kommunens målsætning om, at der 
arbejdes videre med at udvikle og udbrede værdighedspolitikken mest og bedst muligt 
og det, vurderer Ældrerådet, gøres bedst ved, at de legale tidsfrister overholdes. 
 
Beboer- og Pårørenderådene på plejecentrene har indgivet høringssvar. Beboer- og 
Pårørenderådene anerkender i deres høringssvar, at værdighedspolitikken udbygges med 
det foreslåede oplæg om ensomhed.  
 
Handicaprådet har ligeledes indgivet høringssvar. Handicaprådet forslår en udvidelse af 
den skrevne tekst således, at der indtænkes flere faktorer i politikken og pejlemærker for 
professionelle. Handicaprådet peger på, at ensomhed er en dyb psykologisk og social 
følelse af at stå udenfor fællesskaber, og at opleve mangel på et andet menneske i sin 
livsverden. For at hindre ensomhed er det en forudsætning, at den enkeltes liv leves i 
samspil med andre mennesker. Mennesker som er nærværende og lyttende, som den 
enkelte kan føle sig forbundet med. At være fortrolig i samtale og samvær med andre 
medfører, at vi som mennesker selv oplever at have betydning for andre mennesker. Det 
hindrer følelsen af ensomhed i at overtage hverdagen. Handicaprådet vurderer, at det er 
vigtigt med kontinuerlige tiltag for at bygge et fundament, hvor tillid og personligt 
engagement sættes i spil, så det enkelte menneske oplever, at livet er meningsfuldt og 
værdifuldt. Det kan ske ved, at det er samme personer, fagprofessionelle og frivillige. 
Det er vigtigt, at der gives tid til at være nærværende og lyttende for at være 
troværdige.  
 
Høringssvarene er vedlagt sagen som bilag i deres fulde længde. 

Administrationens vurdering 
Administrationen tager høringssvarene fra Ældrerådet, Beboer- og Pårørenderådene og 
Handicaprådet til efterretning.  
Høringssvaret fra Ældrerådet har givet anledning til, at administrationen har 
omformuleret afsnittet om pejlemærker i værdighedspolitikkens afsnit om ensomhed.   
Høringssvarene fra Handicaprådet og Beboer- og Pårørenderådene på plejecentrene giver 
ikke anledning til, at administrationen foretager sig yderligere.  
Til Handicaprådets refleksioner om en udvidelse af faktorer og pejlemærker for 
professionelle, vil administrationen gerne præcisere, at det er en vigtig del af 
medarbejdernes kompetencer og faglighed, at de har viden om og fokus på betydningen 
af relationer, relationsdannelse og de fysiske og psykiske konsekvenser af uønsket 
ensomhed. Ledelsen har fokus på det, men det anbefales ikke at blive indarbejdet i selve 
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politikken, da de nævnte kompetencer er grundlæggende i en række sammenhænge og 
politikker/kvalitetsstandarder, hvor de heller ikke er nævnt.  

Handicappolitik 
Værdighedspolitikken er i overensstemmelse med Lejre Kommunes Handicappolitik. 

Økonomi og finansiering 
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. 
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32.  ET - Samarbejde med Erhvervshus Sjælland 
 
24.10.07.G01   20/8475   Åben sag    

Resumé 
Udvalget for Erhverv & Turisme besluttede på sit møde den 1. december 2020 at styrke 
erhvervsservicen ved at oprette en stilling som erhvervskonsulent. Da var det planen, at 
stillingen i 2021 skulle finansieres af udvalgets budget, og fra 2022 og frem skulle 
stillingen indgå i et tættere partnerskabssamarbejde mellem Lejre Kommune og 
Erhvervshus Sjælland, der som følge deraf ville medfinansiere stillingen fra 2022.  
 
I midten af december rettede Erhvervshus Sjælland imidlertid henvendelse til 
administrationen med en forespørgsel om at frikøbe en del af medarbejderens timer til et 
nyt interreg-projekt Erhvervshuset er blevet partner på i 2021-22. Det betyder, at der 
skal gives en indtægtsbevilling allerede fra 2021.   

Indstilling 
Direktionen indstiller: 

1. at der afsættes en ramme på 470.000 kr. i 2021, 340.000 kr. i 2022, og 300.000 
kr. i 2023 og frem indenfor udvalgets bevilling 7.10.10 Erhverv & Turisme til 
stillingen som erhvervskonsulent 
 

2. at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 130.000 kr. i 2021, 260.000 kr. i 
2022, og 300.000 kr. i 2023 og frem til Erhvervshus Sjællands medfinansiering af 
stillingen på bevilling 7.10.10 Erhverv & Turisme.  
 
 

3. at direktionen bemyndiges til at indgå den endelige samarbejdsaftale med 
Erhvervshus Sjælland om delingen af medarbejderen på grundlag af nærværende 
sagsfremstilling. 

Beslutningskompetence 
Kommunalbestyrelsen 

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 02-02-2021 
Ad. 1) – ad. 3) Indstillingerne tiltrådt. 

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021 
Indstillingerne anbefales. 
 
Rikke Zwisler Grøndal (A) deltog ikke i sagens behandling. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-02-2021 
Indstillingerne tiltrådt. 
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Sagsfremstilling 
For at styrke erhvervsservicen og virksomhederne i Lejre Kommunes udbytte af 
erhvervsfremmesystemet blev det i december 2020 besluttet at oprette en stilling som 
erhvervskonsulent, samt at stillingen fra 2022 skulle indgå i et tættere partnerskab med 
Erhvervshus Sjælland. 
  
Erhvervshus Sjælland rettede midt i december henvendelse til administrationen med en 
forespørgsel om at frikøbe knap halvdelen af den nye medarbejders timer allerede fra 
2021 til et Interreg-projekt, som Erhvervshuset er blevet partner på. Projektet fokuserer 
på et kompetence- og kvalitetsløft af mindre virksomheder indenfor natur- og 
kulturturisme og deres produkter, særligt i forbindelse med cykelturisme. Projektet 
henvender sig til virksomheder i Region Sjælland og Region Syddanmark, og vil således 
også have virksomheder i Lejre Kommune som målgruppe. Projektet omfatter ud over 
Erhvervshus Sjælland to andre danske partnere og tre tyske partnere. Projektet løber ind 
til udgangen af 2022. 

Handicappolitik 
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. 

Økonomi og finansiering 
Udvalget har en bevillingsramme i 2021 på 2,3 mio. kr. i 2021 til erhverv- og turisme.  
 
Stillingen som erhvervskonsulent vil årligt koste 600.000 kr., heraf vil Erhvervshus 
Sjælland medfinansiere 260.000 kr. i 2021 og 2022.  
 
Der er i forhold til finansieringen fra Erhvervshus Sjælland en periodeforskydning i 
refundering af udgifter. Således vil Lejre Kommunes tilskud på 260.000 kr. for 2021 blive 
udbetalt med 130.000 kr. i 2021 og 130.000 kr. i 2022. Tilsvarende vil tilskuddet for 
2022 være forskudt ind i 2023.   
 
De regnskabsmæssige udgifter for Lejre Kommune bliver: 
 2021 2022 2023 
Lønudgift 600.000 600.000 600.000 
Tilskud 2021 Erhvervshus Sjælland  -130.000 -130.000  
Tilskud 2022 Erhvervshus Sjælland  0 -130.000 -130.000 
Tilskud 2023 Erhvervshus Sjælland    -170.000 
Nettoudgift finansieret af UET ramme 470.000 340.000 300.000 
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33.  LUKKET - SSÆ/BU - Godkendelse af udbudsmateriale for udbud af 
visiteret kørsel til specialskole og specialklasser samt dag- og 
genoptræningscentre 
 
88.00.00.G00   21/34   Lukket sag    
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34.  LUKKET - ØU - Evt. køb af grund 
 
82.01.00.G10   20/9739   Lukket sag    
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35.  KB - Godkendelse af referat 
 
      Åben sag    
 



Stil dit forslag - Udløbne forslag siden sidste KB-møde Udløbet Antal stemmer

Stier og belysning

Cykelsti fra Skullerup til Såby 08.02.2021 132

Stil dit forslag - Udløbne forslag
Stier og belysning

Belyst gang- og cykelsti på Bentsensvej efter Bygma

Lys på cykelsti fra Gevninge til Lejre

Bedre cykelsti mellem Lyndby og Lille Karleby og Store Karleby

Cykel/gangsti fra Bramsnæsvigskolen ad Ejby Strandvej-Ejby Havnevej til Knudsvej

Cykelsti fra Kyndeløse Sydmark til Kr. Hyllinge

Tændt vejbelysning hele natten

Cykelsti fra Rye til Ejby

Cykelsti langs Bjergskovvej fra Fanøvej mod Bogøvej i Kr. Såby

Skiltning, der markerer, at cyklister skifter vejside i Gl. Lejre og Gevninge

Cykelsti i Hvalsø, Ny Ringstedvej

Flere cykelstier fra Kr. Såby til Kr. Hyllinge og Munkholm

Cykelsti fra Rye til Torkilstrup

Cykelstier i Hvalsø

Flere lygtepæle på stier og veje i Kr. Hyllinge

Forbedring af stisystemer i Hvalsø

Cykelsti mellem Ordrup og Englerup

Gade/vejbelysning i Kr. Såby

Cykelsti/gangsti fra Gershøj til Elverdamsvej samt opsamlingsplads ved Krabbesholmvej

Cykelsti til Bramsnæsvigskolen fra Ordrup samt Vintre Mølle

Cykelstier i og omring Hvalsø

Cykelsti fra Sæby til Kr. Hyllinge

Anlæg

Etablering af afsætnings- og påstigningspladser ved Lejre Station

Flere parkeringspladser ved rådhuset i Hvalsø

Opførelse af flere ungdoms- og andelsboliger

Læskure og belysning ved busstoppestederne før og efter "Den Røde Smedje", Elverdamsvejen

Fortorv gennem Gershøj by

Miljø og planlægning

Arkitekturpolitik for bebyggelse i landzone og bevarende lokalplaner for landsbyerne

Bus direkte fra Gevninge og Lindenborg til Hvalsø

Undgå at bruge plasticstrips på vejtræer ved et kommende folketings- eller kommunalvalg

Flere ældre- og plejeboliger i Hvalsø

Blødgørings-/afkalkeranlæg på vandværkerne i Lejre Kommune

Bedre bustider fra Gevninge til Lejre

Flere lejeboliger i Kr. Såby

Navneændring af Kyndeløse Sydmark til Kyndeløse Klint

Elektriske cykelpumper på stationerne

Ny tandklinik i Hvalsø

Lad grøfter og vejkanter blomstre

Kultur og fritid

Svømmehal i Hvalsø

Udbygning af Hvalsø Hallerne

Byg en svømmehal i kommunen

Kulturpulje til kommercielle kulturtilbud

Egne parkeringspladser til Hvalsø Bibliotek

Oprettelse af advokatvagt/gratis retshjælp

Opret et tankesportscenter på Tølløsevej 3 i Hvalsø

Etabler en indhegnet hundelegeplads i Osted

En svømmehal i Kr. Hyllinge

Borgerrvenlige åbningstider på kommunens rådhuse

Renovering af tennisanlæg i Lejre

Bedre TV- og internet i kommunen

Etabler en indhegnet hundelegeplads i Osted

Børn og læring

Skolehaver for kommunens 3. klasser

Flyt vinterferien

Renovering af Osted Skole, bedre indeklima og tag

Hurtig indsats overfor sårbare unge, som er fraværende fra skole

Giv vores børn flere voksne i dagtilbuddene

Fornyelse af legepladsen på Nellikevej i Vester Såby

Færre lukkedage i daginstitutioner

Trafik(sikkerhed)

Etablering af cykelsti/fodgængerfelt på Gammelgårdsvej

Rundkørsel i Vester Såby

Byzone v/Englerup/Elverdamsvej

Lav Langetoften og Stentoften (Osted) til stillevej

Lyssignal ved rundkørslerne i Hvalsø

Begræns den voldsomme trafik af store lastbiler gennem Sæby

Lav Ejbyvej om til en 2 plus 1-vej

Lyskryds, Vandingen i Hvalsø

Trafik på Hovedvejen i Osted 

Reducer tung gennemkørende trafik i Vester Såby

Rundkørsel på Holbækvej, Hvalsø

Rundkørsel ved Biltris

Mindre trafik gennem Biltris

Tunnel eller bro over Elverdamsvej ved Biltris

Gangbro over Hovedvejen ved Osted

Gang- og cykeltunnel under Åsvejen

Begrænsning af lastvognstrafik på Hornsherredvej

Hastighedsbegrænsende initiativer på Roskildevej i Hvalsø

Rundkørsel på Elverdamsvej ved Englerup

Højresvingsbane på Elverdamsvej ved Krabbesholmsvej

Nedsæt hastigheden på hovedvej 53, Elverdamsvej

Bump/hastighedsbegrænsning gennem Lyndby

Fartbegrænsning på 50 km/t på Hornsherredvej langs Lyndby Strand

Rundkørsel ved Jenslevvejen på Munkholmvejen og lyskryds i Rye-krydset

Fartbegrænsning på Hornsherredvej omkring Sofiehøj Friskole

Begrænsning af gennemkørende trafik på Sonnerupvej og Sonnerup Gade

Gennemkørsel forbudt for tung trafik på Tølløsevej i Hvalsø efter Sonnerupgaard (retning mod Sonnerup

Bump og 40 km/t gennem Kirke Hyllinge Centrum

Ansæt en parkerings- og tilsynsvagt i Lejre Kommune

Fodgængerovergang på Elverdamsvej ved Englerup

Vejbump på Karlebyvej i Kirke Hyllinge

Bump eller lignende på stationsvej i Kirke Hyllinge

Lukning af Byvejen i Osted for gennemkørende trafik

Trafikdæmpende tiltag på Holbækvej i Hvalsø og bedre markering af cykelsti

Bump/hastighedsbegrænsning igennem Torkilstrup i Kr. Såby

Hastighedsdæmpende foranstaltninger på landevejen mellem Kattinge og Kornerup

Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Kongemarksvej



From:                                 Janie Karin Bitsch 
Sent:                                  Tue, 9 Feb 2021 13:42:04 +0100 
To:                                      Janie Karin Bitsch 
Subject:                             VS: Til KB - Nyhedsmail fra KKR Sjællands formandskab til 
kommunalbestyrelsesmedlemmerne februar 2021 
Attachments:                   Signaturbevis.txt 
 

Fra: Anne Andersen <ADR@kl.dk>  
Sendt: 5. februar 2021 13:46 
Til: 'post@holb.dk'; 'post@lejre.dk'; 'raadhus@greve.dk'; 'ringsted@ringsted.dk'; 'kommune@solrod.dk'; 
'kommunen@roskilde.dk'; 'kommune@odsherred.dk'; 'Kalundborg@kalundborg.dk'; 'slagelse@slagelse.dk'; 
'lolland@lolland.dk'; 'kommunen@guldborgsund.dk'; 'post@vordingborg.dk'; 'soroekom@soroe.dk'; 
'stevns@stevns.dk'; 'kommunen@faxekommune.dk'; 'naestved@naestved.dk'; 'raadhus@koege.dk' 
Cc: Jesper Bøjer Jensen <JEBJ@kl.dk> 
Emne: Nyhedsmail fra KKR Sjællands formandskab til kommunalbestyrelsesmedlemmerne februar 2021 
  
Nedenfor nyhedsmail fra KKR Sjællands formandskab til kommunalbestyrelserne.  Jeg skal bede om, at mailen 
videreformidles til kommunalbestyrelsesmedlemmerne.  
  
  
  
Kære kommunalbestyrelsesmedlemmer 
  
Vi har holdt møde i KKR Sjælland (KL's lokalforening i Sjællandsregionen) den 1. februar 2021. Her er et indblik i 
nogle af de sager, som vi havde på dagsordenen. 
  
Sjælland baner vejen frem 
KKR Sjælland drøftede den aktuelle interessevaretagelse og det videre arbejde med opdatering af ”Sjælland 
baner vejen frem”.  
  
Det blev besluttet at lade en række forslag om kollektiv trafik indgå i den fælles interessevaretagelse for 
infrastrukturinvesteringer for KKR Sjælland i tilknytning til de kendte prioriterede motorvejsprojekter mellem 
Næstved og Rønnede samt færdiggørelse af Kalundborgmotorvejen. 
  
Interessevaretagelsen fortsætter frem mod, at Folketingets partier forventeligt indgår en aftale om 
investeringer i infrastruktur inden for de kommende måneder. 
  
Oplæg til temamøde om sundhed 
KKR Sjælland drøftede udviklingen på sundhedsområdet og besluttede at lave et temamøde for kommunale 
sundhedspolitikere. 
 
Temamødet forventes afholdt som et fysisk møde i foråret 2021 og skal bl.a. give mulighed for at få de lokalt 
folkevalgte engageret i: 
–    At sætte retning for det fælleskommunale samarbejde 

mailto:ADR@kl.dk
mailto:JEBJ@kl.dk


–    At sikre de fælleskommunale interesser i samarbejdet om Sundhedsaftalen og i den fremtidige udvikling af det nære 
sundhedsvæsen 

–    At skabe tættere kontakt mellem KKR Sjælland, Sundhedskoordinationsudvalget og byrådene. 
  
Resultatkontrakt mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland for 2021  
Erhvervshus Sjælland skal, som de øvrige tværkommunale erhvervshuse, sikre specialiseret erhvervsservice, 
der imødekommer virksomhedernes behov for rådgivning om udvikling og drift, så de kan styrke deres position 
og bidrage med udvikling og arbejdspladser i kommunerne. 
  
Ny rammeaftale mellem KL og Erhvervsministeriet for de seks tværkommunale erhvervshuse er godkendt. 
Rammeaftalen er 2-årig og sætter rammerne for alle erhvervshusenes aktiviteter, herunder tværgående mål. 
Når rammeaftalen er på plads, udarbejder KL og Erhvervsstyrelsen en ny skabelon for resultatkontrakt mellem 
KKR og Erhvervshuset. 
  
KKR Sjælland godkendte Resultatkontrakt for 2021 mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland, som bl.a. 
sætter tydeligere fokus på erhvervshusets geografiske dækning og på samarbejdet mellem lokal 
erhvervsservice og Erhvervshus Sjælland om at imødekomme virksomhedernes behov for rådgivning. 
  
Dimensionering af uddannelsen til pædagog 2021-2022 
KKR har en opgave med at indstille antallet af pladser på pædagoguddannelsen til Uddannelses- og 
Forskningsministeriet. Det sker en gang om året i februar måned. Som i tidligere år besluttede KKR Sjælland at 
indstille en dimensionering på 747 studerende (plus den sædvanlige overbookning til det meget tidligere 
frafald på 5 pct.) 
  
I forhold til fordelingen på sommeroptag og vinteroptag blev indstillet, at der optages: 
–    55 pct. på sommeroptag 
–    45 pct. på vinteroptag. 
  
Til fordelingen på de tre specialiseringsretninger blev indstillet:  
–    40 pct. på dagtilbud 
–    22 pct. på skole/fritid 
–    38 pct. på special/socialområdet. 
  
Og endelig blev det indstillet at lave et ekstra optag på 28 studiepladser på specialiseringsretningen dagtilbud 
som en engangsaftale for studieåret 2021/2022 for at understøtte den politiske aftale om 
minimumsnormeringer. Det blev tilføjet, at såfremt der oprettes yderligere studiepladser, forventes det, at 
dimensioneringen tilsvarende øges.  
  
Du kan se mere, om de emner KKR Sjælland drøftede på mødet i februar i dagsorden og referat, der kan findes 
på KKR Sjællands hjemmeside: 
  
https://www.kl.dk/politik/kkr/kkr-sjaelland/moededatoer-dagsordener-og-referater/ 
  
De bedste hilsner fra KKR Sjællands formandskab  
  
Formand, borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune, og  
næstformand, borgmester Carsten Rasmussen, Lejre Kommune. 

https://www.kl.dk/politik/kkr/kkr-sjaelland/moededatoer-dagsordener-og-referater/


  
  
  
Med venlig hilsen 
Anne Andersen 
 
Specialkonsulent 
KKR Sjælland  
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Resumé 

1.1 Historisk baggrund 

Så længe som nogen kan huske tilbage har der været både i Lyndby. Man er gået i land via en 

slip eller nogle mere eller mindre interimistiske broer. 

 

I 1969 stiftedes Lyndby Bådelaug (senere Lyndby By- og Bådelaug). Her opererede man med en 

bådestørrelse på ca. 21 fod. 

I 1978 foretog man en mindre udvidelse. 

I 1987 etablerede medlemmerne den havn vi har i dag med bådstørrelser op til 32 fod. 

 

 

Fig. 1 Lyndby Havn oprindelig godkendt layout af farvandsdirektoratet i 1987  

 

Det er Havneudvalgets pligt og intention, at sikre medlemmerne rimelige faciliteter både nu og i 

fremtiden. Derfor har Havneudvalget i perioden fra april 2019 og til april 2020 udarbejdet en vi-

sion for den fremtidige havn i Lyndby inden for de fysiske rammer som blev godkendt ved udvi-

delsen i 1987. Det skal desuden bemærkes at antallet af pladser fastholdes på de nuværende 50 

stk. som det er bestemt i tinglyst dokument på havnearealet. 

 

 

Fig. 2 Lyndby Havn som den ser ud i 2018  
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1.2 Motivering 

Visionen er båret af fire forhold: 

1. Havnen har ved flere lejligheder været oversvømmet og lidt skade på grund af de klima-

forandringer som de senere år er blevet en større og større udfordring i de danske far-

vande. Vi har de sidste seks år haft to 100 års hændelser og flere 20 års hændelser i 

Roskilde fjord. Forudsigelserne siger, at vandet stiger yderligere 50-100 cm inden for 

dette århundrede, hvilket vil sige i løbet af de næste 80 år. Senest så vi i vinteren 

2018/2019 en vejrsituation, hvor broer og den sydlige mole led stor skade. Det er derfor 

nødvendigt, at forebygge de fremtidige klimaudfordringer med tiltag der forhindrer ska-

der på havneanlæg og havnens både i fremtiden. 

2. Der er behov for udførelse af en række større vedligeholdsopgaver, herunder renovering 

af broer, bolværker, stenmoler og slæbested. Dette skyldes dels, at havneanlægget har 

nået en alder hvor levetiden på konstruktionerne er ved at være nået, men også den 

voldsomme påvirkning som storme og højvande i forening udsætter havneanlægget for. 

Ydermere har man de seneste år observeret pæleorm i Lejre vig. Dette kan skyldes at 

saltindholdet i denne del af Roskilde fjord er steget således at leveforholdende for pæle-

orm er blevet forbedret. Lyndby havn har ikke oplevet pæleorm i trækonstruktioner, men 

førnævnte forhold taler for at ydertræværker skiftes til træsort som er modstandsdygtig 

over for pæleorm eks. azobe. 

3. Havnen fungerer som Lyndbys naturlige samlingspunkt ved en række forskellige arrange-

menter i sommerhalvåret, derfor er der behov for at skabe mere plads og råderum på 

selve havnearealet. De største arrangementer arrangeres af Lyndby By og bådelaug og 

Lyndby Kulturforening. Det er kulturelle samlinger, som hvert år trækker omkring 150 

Lyndby borgere på havnen til fællesspisning med efterfølgende lokal revy og anden un-

derholdning. Der er også et ønske fra havnens medlemmer om generelt mere liv på hav-

nen, hvilket visionen understøtter. Efterspørgslen efter landpladser til vinteropbevaring 

stiger i takt med at bådene er blevet større. Flere har behov for at have båden stående 

på havnen om vinteren, fremfor at tage den hjem i haven dette kræver også en udvidelse 

af havnearealet 

4. Efterspørgslen efter bådepladser har ændret sig markant de senere år. Der efterspørges i 

stigende grad større pladser end havnen kan tilbyde som forholdende er nu. (større end 

10 meters længde). Samtidig oplever havnen et fald i efterspørgslen efter helt små plad-

ser (jollepladser) Ved status 2019 er der 6 ledige jollepladser, mens der er efterspørgsel 

på pladser over 8 meter i længden. For at fremtidssikre havnen og forbedre havnens øko-

nomi ønskes der flere muligheder for at tilpasse pladsernes størrelse til efterspørgslen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3, 4 Ødelæggelser i og omkring Lyndby havn i vinteren 2018/2019  
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1.3 Vores Vision 

Med baggrund i ovenstående, har Havneudvalget derfor udarbejdet en vision som omfatter: 

1. Nuværende broer forlænges ud til molehovederne og der etableres et værn på 60 centi-

meter over brodækket til beskyttelse mod bølger ved storm kombineret med højvande. 

Tiltaget forøger det nuværende bølgeværn fra 50 cm til 180 cm over daglig vande Dette 

vil beskytte og levetidsforlænge havnens broer samt øge sikkerheden for både personer 

og både. Adgang til brohovederne vil øge aktiviteten på havnen og gøre Lyndby havn til 

et besøgsværdigt sted i Naturparken Skjoldungernes land. 

2. Det inderste bassin fyldes op for at skabe mere landplads til vinteropbevaring af havnens 

både, samt fælles areal for byen borgere gennem sommerhalvåret. Der etableres en 

overdækket terrasse i forbindelse med det eksisterende grejhus. Dette giver en sjovere 

og mere spændende havn med bedre faciliteter til socialt liv såsom fællesspisning, fiske-

renseplads, udekøkken og hyggeareal, der kan bruges af havnens besøgende og områ-

dets beboere. 

3. Alle pladser flyttes udad i bassinet og der bliver mulighed for at skabe større bådepladser 

yderst i bassinet samtidig med at der opnås en større fleksibilitet i forhold til hvilke plads-

størrelse der kan tilbydes (afhængig af efterspørgslen) hvilket også vil forbedre havnens 

økonomi. 

 

Fig. 5 Lyndby Havn som den ser ud i Vores Vision 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Havneplads som beskrevet i Vores Vision 2020 
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2. RENOVERING SYDMOLE 2019 – BESKRIVELSE AF AR-

BEJDER 

2.1 Budget på renovering af eksisterende sydmole (Er udført i 2019 på budget 2019) 

Renovering af sydmole blev besluttet på medlemsmøde 2019 med et budget på kr. 95.000 

I budgettet var indregnet et randfundament på ca. 70m med funderblokke, beton renselag på 

1,4m3, Ø 20 kamstål, 12mm A4 gevindstænger, beton til fundablokke 4m3, gravemaskine 7 tons 

m/fører inkl. levering og afhentning, leje af håndmand samt sveller oven på randfundament. 

Alle arbejder med selve randfundamentet skulle udføres af fremmed entreprenør og fremstilling 

af sveller skulle et savværk stå for. Selve montagen af sveller skulle havnens medlemmer udfø-

rer. 

Desværre gik planen ikke helt som forventet: 

1. Der var kalkuleret med ca. 6m3 beton i budgettet, men brugt 19,5m3 fordi der skulle graves 

væsentlig dybere til fast grund. Ekstra pris: 15.525 kr. 

2.  Havnens medlemmer var ikke villige til at arbejde med svellekanten. Havnebestyrelsen bad 

pr. e-mail 16. juni og 11. juli om arbejdskraft, da man manglede frivillige til at arbejde på hav-

nen. Stort set ingen meldte sig og havnebestyrelsen måtte ansætte fremmed arbejdskraft til at 

udføre svelle arbejdet. Ekstrapris: 19.145 kr. 

3. Under udførelsen af renoveringen af sydmolen besluttede havnebestyrelsen at udskifte elin-

stallationer og vandinstallationer, da der alligevel var gravet op. Desuden blev det besluttet at 

forbedre navigationslys til indsejlingen af havnen inkl. solcelle. Alle arbejder blev udført af hav-

nens medlemmer: Ekstrapris: 13.152 kr. 

Efterfølgende afsnit beskriver mere detaljeret renovering af sydmolen. 

                                                                         

Skema som angiver budget 2019 og underlag til projektoverskridelse 

Faktura-
dato Beskrivelse 

Alle 
budget 
ar-
bejder 
sydbro 

Alle 
ekstra 
arbej-
der El-
vand 

Ekstra 
beton 
funder-
ing 

Ekstra 
fremmed 
ar-
bejdskraft 

21-05-2019 Rep. Af bro samt douglas træ     2.400      

28-06-2019 Lamper, lanterner, kontakter      1.213     

01-07-2019 Kørsel, affaldsgrus     4.832      

11-07-2019 Galvaniseret vinkeljern      3.000     

12-07-2019 Propper og skruer     2.280      

25-07-2019 Sveller i lærk   19.561      

30-07-2019 Trykrør & samlefittings      1.200     

31-07-2019 Afhentning af sveller fra Tissø     2.025      

31-07-2019 Gevindstænger, møtrik m.m.     1.186      

31-07-2019 Mursnor          47      

31-07-2019 Sealflex        500      

05-08-2019 Etabl. af nyt randfundament   46.993      15.525    

20-08-2019 Opmåling af ny mole, mont. af svellekant     1.800       19.145  

04-10-2019 Div. elarbejde      5.825     

31-10-2019 Diverse gravearbejde på havnen   11.580      

02-11-2019 Lev. af singles     1.403      

12-12-2019 Elstander syd      1.915     

I alt   94.607    13.153     15.525      19.145  

Afvigelse ifht. budget % 0 14 16 20 

Budgetteret 2019   95.000      

Samlet pris for sydbro afrundet 142.430      

Samlet afvigelse på budget % 50       
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2.2 Renovering af eksisterende sydmole (Er udført i 2019 på budget 2019) 

Betonkant inkl. el og vand, nyt stenglacis 

Forstærkning af indvendige kanter mod havnebassin på sydmole 

Der er gravet en rende imellem det eksisterende broværk og molen ned i en dybde af 1-1,5 me-

ter under moleterræn fra starten af sydbroen og 70 meter langs molen, herefter vinkelret for en-

den af molen og 10 meter ind, således at den nord-østlige side er afgrænset med denne for-

stærkning. Der er støbt et randfundament til 90 centimeter under terræn. Her på er lagt 2 lag 

fundablokke i størrelsen 50x25x20 cm, dog er der sat fundablokke i størrelsen 50x30x20 cm for 

enden af molen. Fundablokkene er fyldt med beton og armeret med Ø12 mm armeringsstål. Høj-

den af fundablokkene slutter således 50 centimeter under terræn, hvilket er 10 centimeter under 

niveau med broværket. Oven på fundablokkene er der lagt 3 lag træsveller i lærk med dimension 

200x30x16 cm. Første lag sveller er monteret med Ø12 mm rustfrie gevindstænger som er fast-

gjort i betonen med limankre. Efterfølgende lag er monteret med 30 cm lange franske skruer. 

Træsvellerne danner således facade ud mod broværket og holder på det øverste jordlag på mo-

len. Der er brændt tagpap på indersiden af svellerne så de beskyttes imod fugt fra jordlaget. 

 

 

 

Fig. 7, 8 Etablering af betonkant på indersiden af sydmole 

 

 

 

Fig. 9, 10 Første lag af fundablokke oven på randfundament samt 3 lag sveller som facade mod broværk. 
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Stenglacis 

På den nordlige inderside af betonkanten ud imod havnebassinet er der etableret et glacis af 

sand med en hældning på 45 grader. Der er lagt en dug for at holde på sandet og efterfølgende 

er det fyldt op med sten til daglig vande (ca. 1,2 meter under brodækket). 

På den østlige side er der lagt dug og sten, her skal der senere etableres et glacis med en 45 gra-

der hældning magen til den nordlige side. 

På ydersiden af molen mod syd er der oplagt et stenglacis med de eksisterende sten således at 

det fremstår som en lige linje hele vejen langs sydsiden af molen.  

 

El-arbejde 

De 2 eksisterende byggeplads tavler er genanvendt til renovering af sydmolen, samt der er ind-

købt en ny byggepladstavle. I alt er der monteret 3 tavler med hver 7 stikkontakter, så hver båd 

på nuværende sydmole hver har en stikkontakt. 

Eksisterende elinstallationer på sydmolen er blevet fjernet. 

Byggepladstavlerne er hver monteret med et fælles HFPI relæ med 7 stikkontakter (4 normale og 

3 CEE). Hver stikkontakt bliver forsikret med automatsikringer på 6A (forbrug op til 1300w) på 

nær 1 stk. normal og 1 stk. CEE som forsikres med 13A (forbrug op til 3000w). 13A kan anven-

des til støvsugning eller højtryksrensning. 

Sydmolen er forsynet med ny 5 x 2,5 mm2 kabel fra eksisterende tavle ved barhus og der er 

nedgravet trækrør i jord med trækbrønd(e) til eksisterende placering af byggepladstavle (forårs-

/vinterarbejder) og videre til sydmole. 

Hver byggeplads tavle er indbygget i et åbent varmgalvaniseret stålstativ med et firkantrør på 

bagsiden, som er afsluttet med en el-dåse til kabler. Fra el-dåsen er monteret et gummikabel 

med CEE stik til byggepladstavlen. 

Om vinteren fjernes byggepladstavlerne fra sydmolen og 1 stk. placeres som nuværende bygge-

pladstavle, dog monteret i varmgalvaniseret stålstativ. Medlemmerne har udført alle el-arbejder 

til sydmolen herunder nedgravning af kabeltrækrør og kabelbrønde/trækning af kabler/varmgal-

vaniseret stålstativ/montager etc. samt genetablering af terrænarbejder.  

Fig. 11 Byggepladstavle til forårs/vinterklargøring. Fig. 12 Opstilling med elstander og vandpost 
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VVS-arbejde 

Eksisterende vandinstallation på sydbroen er udskiftet.  

Endvidere er installeret yderligere to vandposter på sydmolen, hver med 1 afgangshane hvor en 

slangevinde type Hazelock er tilsluttet. Vandinstallationen er udført med PEM-rør 32mm sammen 

med elkabler i en teknik rende som er afdækket og plan med brodækket. Teknik renden kan let 

åbnes og anvendes til eventuelle ekstra kabler til sydmolen. 

Der er tilsluttet en forlængelse i teknik renden med fitting til en ventil for vinterdræning af rør. 

Afdrænings ventilen er monteret efter færdig betonkant mod øst og også beregnet til senere for-

længelse til en vandpostt aftapningssted med en slangevinde type Hazelock hvis sydmolen udvi-

des. Medlemmerne har udført nogle af VVS-arbejderne til sydmolen. 

 

Fig. 13 Eksisterende slangevinde type Hazelock på sydbroen 

 

 

 

3. RENOVERINGS ARBEJDER 2020 – BESKRIVELSE AF AR-

BEJDER 

3.1 Forlængelse af sydbro: Renovering af eksisterende sydmole (Udføres i 2020 på budget 

2020) 

Sydbroen forlænges 7 meter så den følger forløbet af sydmolen. Dvs. forlængelse af sydmolen for 

etablering af nye 3 stk. nye 8m bådpladser.  

Generelt:  

Alt træ leveres af Lyndby Havn dimensioneret i Havnens valg. 

Alle bolte, skruer, gevindstænger mv. leveres af Lyndby Havn. 

Alt varmgalvaniseret stål leveres af Lyndby Havn. 

Broværker til forlængelse: 

Der anvendes lærk- eller thujapæle i diameter 20-25 cm. Pæle slås ca. 1 meter ned i selve lerla-

get. Der skal nedrammes ca. 3-4 pæle a ca. 6 meters længde. 

Alle konstruktioner udføres iht. udarbejdet tegningsmateriale. 

Der monteres 2 tænger på hver side af pælen som inderst fastgøres til sydmolens betonvæg. 

Pæle afskæres ved overkant af galger. 

Brodækket lægges på strøer 75x150 mm og brodækket udgøres af 30x150 mm trykimprægne-

rede planker. Planker monteres med 10 cm udlæg på forkanten.  

Arbejdet udføres af havnens medlemmer og pælene slås af entreprenør. 
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3.2 Renovering af elinstallationer på eksisterende nordmole (Udføres i 2020 på budget 

2020) 

Nordmole: Udføres i 2020 og budgetteres for 2020 

Eksisterende elinstallationer fjernes muligvis! 

Der installeres i alt 4 nye byggeplads tavler på et varmgalvaniseret stålstativ. 

Byggepladstavlerne er hver monteret med et fælles HFPI-relæ med 7 stikkontakter (4 normale og 

3 CEE). Hver stikkontakt bliver forsikret med automatsikringer på 6A (forbrug op til 1300w) på 

nær 1 stk. normal og 1 stk. CEE som forsikres med 13A (forbrug op til 3000w). 13A kan anven-

des til støvsugning eller højtryksrensning. 

Nordmolen forsynes med ny 5 x 2,5 mm2 kabel fra eksisterende tavle ved vestligt grej/toilethus 

og der nedgraves trækrør i jord med trækbrønd(e) langs eksisterende vej til enden af grejhuset 

hvor der på nordsiden af grejhuset monteres en fastinstalleret byggepladstavle. Denne tavle vil 

evt. senere blive flyttet til det ny udekøkken. 

Trækrøret nedgraves videre til eksisterende placering af byggepladstavle (forårs-/vinterarbejder) 

og videre til nordmole. På eksisterende nordmole og nye brofag bøjles kablet direkte på trækon-

struktionen til i alt 3 byggepladstavler. 

Hver byggeplads tavle indbygges i et åbent varmgalvaniseret stålstativ med et firkantrør på bag-

siden, som afsluttes med en el-dåse til kabler. Fra el-dåsen monteres et gummikabel med CEE 

stik til byggepladstavlen. 

Om vinteren fjernes byggepladstavlerne fra nordmolen og 1 stk. placeres som nuværende bygge-

plads tavle (forårs-/vinterarbejder), dog monteret i varmgalvaniseret stålstativ. 

Det forudsættes at medlemmerne udfører alle el-arbejder til nordmolen herunder nedgrav-

ning/flise- og terrænarbejder/lægning og bøjling af kabler/ varmgalvaniseret stålstativ/montager 

etc. 

 

3.3 Renovering af VVS på eksisterende nordmole (Udføres i 2020 på budget 2020) 

Vandrør lægges i samme trace som el, hvor el nedgraves i 35 cm og vand i 50 cm med sandaf-

dækning imellem. Vandet hentes fra vandmålerbrønd ved siden af elskab og føres til nordsiden af 

grejhuset. Der etableres vandpost ved grejhus og vandledning føres videres fra afgrening langs 

nordskel til eksisterende vandpost installeret på græsset mod vest med 2 afgangshaner til hhv. 

en slangevinde type Hazelock og et vandudtag. Eksisterende VVS-installationer bibeholdes men 

der monteres T-stykke ved hvert aftapningssted således at der kan monteres 2 aftapningssteder i 

stedet for nuværende et aftapningssted. Endvidere forlænges vandet til enden af nuværende bro 

med dobbelt aftapningssted. Installationen afsluttes med drænventil til vintersikring mod frost-

sprængninger af rør. 

Det forudsættes at medlemmerne udfører alle VVS-arbejder til nordmolen herunder demontering 

af drænventil og montage af nyt PEM rør inklusive montager af fittings og aftapningssted. 

 

 

3.4 Slæbested: Nyt nøglesystem (Udføres i 2020 på budget 2020) 

Til slæbested indkøbes et nøglesystem (medfinansieres af Bylauget), hvor hver enkelt nøgle kan 

kodes således at aktiviteten på slæbestedet kan styres med kodning af nøgler. Nøglesystem 

monteres på bomsystemet. Dette system sættes midlertidigt op på det nuværende slæbested og 

anvendes senere hvis slæbestedet flyttes. Da adgangen kan styres, forventes der en større ind-

tægt på slæbestedet pga. at der kan sælges årskort til udefrakommende, dog max. 10 stk. års-

kort. 

Samme nøglesystem kan bruges på grejskur og toiletskur. 
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4. SØ-ENTREPRENØR 2021, 2022 - BESKRIVELSE AF AR-

BEJDER 

4.1 Etablering af området 

Entreprenøren sørger for flytning af eksisterende sten fra molearmene i et omfang så arbejdet 

med de nye molearme kan udføres. På det lave vand kan eksisterende sten blive liggende i van-

det. På det dybe vand er det muligt at stene skal tages helt op, og oplagres på skibet eller på 

land. 

 

4.2 Reetablering af molearme og forlængelse af broer på havnens indvendige side. 

Generelt:  

Alt hårdt træ (azobe) dimensioneres og leveres af sø-entreprenør. 

Alle bolte, skruer, gevindstænger til brug i hårdt træ leveres af sø-entreprenør. 

Alt varmgalvaniseret stål til brug ifbm. hårdt træ leveres af sø-entreprenør. 

Alt blødt træ til brofag/brodæk mv. leveres af Lyndby havn. 

Broværker: 

De nye broværker løftes 20 cm over de nuværende broer dette gøres vha. ramper med lille hæld-

ning således at der kan køres med kørestol. For at hindre angreb fra pæleorm anvendes der 

azobe til alt træ som sættes i/under vand og herudover anvendes lærk eller trykimprægnerede 

planker på brofag og til topsvelle. På den udvendige havneside ud mod fjorden laves en såkaldt 

Københavnervæg. Denne består af firkantede pæle med mål på 20-20 cm, som slås ca. 1 meter 

ned i selve lerlaget uden at penetrere dette med en indbyrdes afstand på 1,5 meter. Disse firkan-

tede pæle i hårdt træ har langsgående spor således at der imellem pælene når disse er slået kan 

sættes en væg i azobe tømmer. På den udvendige side skal der nedrammes ca. 84 pæle a ca. 6 

meters længde. Højden af pælene skal være 164 cm over daglig vande således at højden på 

væggen bliver 60 cm over brodækket når der afslutningsvis lægges en svelle på 16 cm i højden 

oven på pælene. På Københavnervæggens indvendige side monteres en rem 20 x 20 cm i blødt 

træ som skal bære selve brofagene. På havnens indvendige side slås 40 stk. firkantede azobe 

pæle med mål på 15x15 cm og en indbyrdes afstand på 3 meter. Mellem de indvendige pæle og 

Københavnervæggen monteres der øverst tænger i dimensionen 10 x 20 cm og kryds i azobe 

dim. 18x8 cm. Da azobe leveres som firkantet tømmer skal det håndteres præcist og med eg-

nede maskiner. Det skal sikres at sø-entreprenør er i stand til denne håndtering.  

Der etableres i alt 40 brofag á 3 meter.  

Der monteres 5 strøer 20x10 cm pr. fag. Brodækket udgøres af 40x150 mm lærke eller trykim-

prægnerede planker. Planker monteres med 10 cm udlæg på forkanten. 

 

 

 

 

 

Fig. 14 Principskitse indsejling Lyndby havn. 
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4.3 Oplægning af stenglacis-sten på nye molearme 

Ved oplægning af stenglacis på de nye molearme anvendes de eksisterende sten.  

Da der er stor variation (0,6 – 2,5 meter) på vanddybden på ydersiden af molearmene, er det 

vigtigt at sten oplægges så det visuelt fremstår ensartet. På ydersiden fyldes der sten op til bro-

dækkets højde. 

 

På indersiden (under broværket) skal der efterfyldes med grabsten (10-15 cm, leveres af sø-en-

treprenør) i nødvendigt omfang mellem pælene. Der skal regnes med i alt ca. 35 m3 grabsten. 

På indersiden fyldes op med sten til under brodæk. 

 

Fig. 15 Principskitse af 

brokonstruktion set op-

pefra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 Opbygning af Kø-

benhavnervæg, brovær-

ker, molearme og ban-

der. 

Højde af bander med 

svelle er 0,6 meter over 

broniveau. Dette betyder 

at højeste niveau på 

broer bliver 1,8 meter 

over daglig vande. 
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4.4 Moleender 

Eksisterende molehoveder fjernes af sø-entreprenør og sten genbruges ved stenglacis på de nye 

moler, der oprenses for sten omkring molehovedet (der afgraves ca. 0,5-1,0 meter). 

Der etableres ikke selvstændige molehoveder, men den udvendige Københavnervæg fortsættes 

rundt om det yderste molepunkt og 3 meter på den indvendige side, hvorefter enden lukkes mod 

den udvendige væg således at der er etableret et hulrum. Hulrummet fyldes med ral til lige under 

broniveau.  

 

 

Fig. 17 Opbygning af moleender, med Københavnervæg og opfyldning med ral. 

 

 

Fig. 18 Moleender set udefra og fra enden 

 

 

4.5 Etablering af pælepladser 

Der skal slås ca. 12 pæle til etablering af nye pladser. Pæle bliver Ø25x600 cm i Thuja træ. 

 

 

4.6 Oprensning af yderbassin 

Der oprenses ca. 400 m3 materiale i yderbassinet således at der er 2 meter vand ved daglig 

vande i det etableret havnebassin. Materialet placeres i nuværende inderhavn som derved fyldes 

op. I tidsplanen skal indarbejdes at den nye spunsvæg etableres før oprensning af yderhavn og 

nuværende små både skal placeres andetsteds i havnen! 
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4.7 Opfyldning af inderbassin 

Inden oprensningen af yderbassin sættes først en 10 meter lang spunsvæg på tværs af det eksi-

sterende inderbassin således at bassinet lukkes af. Spunsvæggen bygges op som en såkaldt Kø-

benhavnervæg, hvilket vil sige at der slås firkantede pæle i azobe med H profil, længde 6 meter 

hvoraf 2/3 dele står i bunden. Således kan der kan skydes planker ind imellem pælene. Pælene 

slås med en afstand af 1,5 meter og gennembryder lerlaget. Der laves en flagevæg i azobe ved 

at sætte planker i 4 cm tykkelse i vilkårlig bredde ned mellem stolperne. Der etableres ankre fra 

flagevæg til vandretliggende azobetømmer. 

I forbindelse med oprensningen af yderbassin fyldes materiale fra yderbassin ind i det lukkede 

inderbassin. Der hvor den fremtidige mastekran skal funderes sættes en kasse i 22 mm krydsfi-

ner 140x140 cm. Denne fyldes op samtidig med inderbassinet. Eksisterende inderbassin har et 

volumen på ca. 20x10x2 meter, hvilket vil sige der skal bruges omkring 400 m3 materiale. Der 

etableres endvidere en midlertidig pumpesump, som skal afvendes til at dræne opfyldningsmate-

riale vha. en drænpumpe, som føres til havnebassin.  

Inden pælene til Københavnervæggen slås fjernes den eksisterende palisadevæg som skal gen-

bruges. Træ ved slæbested fjernes. Dette arbejde udføres også af havnemedlemmer.  

 

 

 

Fig. 19 Inderbassin opfyldes med materiale fra yderbassin. 
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5. LAND-ENTREPRENØR 2021, 2022, 2023, 2024 - BESKRI-

VELSE ARBEJDER 

5.1 Tværbro forenden af sydmolen 

For enden af sydbroen etableres en tværbro på 10 meter. Denne slås 90 grader på den forlæn-

gede sydbro så den følger enden af sydmolen.  

Generelt:  

Alt træ leveres af Lyndby Havn dimensioneret i Havnens valg. 

Alle bolte, skruer, gevindstænger mv. leveres af Lyndby Havn. 

Alt varmgalvaniseret stål leveres af Lyndby Havn. 

Broværker til tværbro: 

Der anvendes lærk- eller thujapæle i diameter 20-25 cm. Pæle slås ca. 1 meter ned i selve lerla-

get. Der skal nedrammes ca. 4-5 pæle a ca. 6 meters længde. 

Alle konstruktioner udføres iht. udarbejdet tegningsmateriale. 

Der monteres 2 tænger på hver side af pælen som inderst fastgøres til sydmolens betonvæg. 

Pæle afskæres ved overkant af galger. 

Brodækket lægges på strøer 75x150 mm og brodækket udgøres af 30x150 mm trykimprægne-

rede planker. Planker monteres med 10 cm udlæg på forkanten.  

Arbejdet udføres af havnens medlemmer og pælene slås af entreprenør fra land. 

 

5.2 Etablering af el og vand på ny syd-/nordbro 2021, 2022 

 

Sydmolen: El-arbejde 2021, 2022 

Sydmolen: Efter sø-entreprise i 2021, 2022. 

På sydmolen monteres en ekstra byggepladstavle med varmgalvaniseret stålstativ på den ny 

etableret udvidelse. Forsyningskablet forlænges fra den sidst opsatte byggepladstavle og kablet 

bøjles direkte på de nye brofag. 

Det forudsættes at medlemmerne udfører alle el-arbejder til sydmolen. 

 

Sydmolen: VVS-arbejde 2021, 2022 

Sydmolen: Efter sø-entreprise i 2021, 2022. 

Drænaftapningsventilen demonteres og der forlænges under brodækket med fitting og Blå Wavin 

PEM-rør 32mm PN10 til et aftapningssted med en slangevinde type Hazelock på det nyetablerede 

moledæk. Installationen afsluttes med drænventil til vintersikring mod frostsprængninger af rør. 

Det forudsættes at medlemmerne udfører alle VVS-arbejder til sydmolen herunder demontage af 

drænventil og montage af af nyt PEM rør inklusive montager af fittings og aftapningssted og slan-

gevinde type Hazelock. 

 

Nordmolen: VVS-arbejde 2021, 2022 

Nordmolen: Efter sø-entreprise i 2021, 2022. 

Eksisterende VVS-installationer bibeholdes. 

På eksisterende nordmole er installeret på græsset mod vest 2 afgangshaner til hhv. en slange-

vinde type Hazelock og et vandudtag. Endvidere er der ca. på midten af nordmolen installeret 1 

afgangshane samt yderligere en afgangshane ca. 2/3 inde på nordmolen med en slangevinde 

type Hazelock tilsluttet. Vandinstallationen under brodækket er udført med PEM eller PEL-rør 

32mm. På det sidste aftapningssted under brodækket er monteret en ventil til aftapning af dræn-

vand i rør til sikring mod frostsprængninger i vinterhalvåret.  På den nye nordmole installeres 

ikke yderligere vandaftapningsteder. 
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5.3 Slæbested: 2021 

Til eksisterende slæbested er indkøbt et nøglesystem, hvor hver enkelt nøgle kan kodes således 

at aktiviteten på slæbestedet kan styres med kodning af nøgler. Dette nøglesystem flyttes til det 

ny slæbested. Indtil det nye slæbested er etableret og eksisterende mastekran er flyttet, se pkt 

5.5, bruges det gamle slæbested. Slæbestedet flyttes fra nuværende placering i inderbassin til 

syd-veslige hjørne op mod sydbroen. Det nordlige bolværk forlænges 7 meter ud i bassinet og 

der slås 3 pæle i azobe på 6 meters længde. Vange slås op mellem pæle til at bære adgangsbro 

på slæbestedets nordlige side. 

Der fyldes op med sten og ral og der lægges to beton dækelementer med en tykkelse på ca. 200 

mm med to tværbjælker som sikrer at de to plader ikke forskydes i forhold til hinanden. Dækele-

menterne fastgøres i topende inde på den eksisterende kaj med ankre. Vinkel på slæbested ca. 

15 grader. 

Gammelt træ på det eksisterende slæbested fjernes af havnens medlemmer. 

Den eksisterende bom flyttes og tilpasses det nye slæbested.  

Arbejdet udføres af entreprenør og havnens medlemmer. 

 

Fig. 21 Slæbestedet flyttes til det sydvestlige havnebassin. 

 

Fig. 20 Eksisterende aftapning med Hazelock slan-

gevinde på Nordmolen 
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Fig. 22 Principskite af slæbested 

 

 

 

5.4 Havneplads: 2022 

I det opfyldte inderbassin skæres alle eksisterende pæle ned (medlemsarbejde) når bassinet er 

fyldt op og drænet således at man kan arbejde på området. Efterfølgende lægges et stabillag på 

de øverste 20-30 cm med stabilgrus ca. 50 m3. Dette arbejde udføres først når pladsen er af-

drænet og tør. Der etableres overfladedræn fra området til havnebassinet. Det laves med Ø315 

mm sandfangsbrønd med overladerist og Ø110 mm kloakrør direkte i havnebassin. Drænarbejde 

udføres af havnens medlemmer. Der lægges SF sten med en tykkelse på 8 cm, så der kan køres 

på området med tunge køretøjer. Entreprenør udfører dette arbejde. 

 

 

5.5 Flytning af eksisterende mastekran 2022 

I forbindelse med at inderbassinet fyldes op er der hvor mastekranen skal funderes gravet en 

krydsfinerkasse med målene 240x240x120 cm ned. Det indvendige materiale i kassen graves op 

mens siderne støttes med lægter. I denne kasse støbes fundamentet for kranen. Når havneplad-

sen er etableret, flyttes den eksisterende mastekran midlertidigt over på det nye fundament, så-

ledes at der bliver plads til at bruge det nye slæbested. Der konstrueres en overgangsflange mel-

lem det nye kranfundament for kobling til den eksisterende mastekran. 

Dette arbejde udføres af medlemmerne. 

 

5.6 Ombygning af masteskur 2023 

Det eksisterende masteskur forlænges 4 meter mod vest i de 3 nederste fag, så der er plads til 

master op til 20 meter. Konstruktionen ændres så hele grenreolen bliver selvbærende. Under det 

fjerde fag fra neden lægges en skærm så de nederste master beskyttes imod vejrlig. Skærmen 

laves så der afvandes på havnens matrikel. Laves af medlemmer. 
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5.7 Etablering af ny terrasse 2023 

På det eksisterende grejhus laves en tilbygning i nordøstlige hjørne som terrasse. Udbygningen 

laves som en vinkel på grejhuset og taget føres ud i grejhusets højde og hældning. Terrassen bli-

ver ca. 29 m2, 6 meter ud fra eksisterende væg og 4,8 meter bred. Der sættes 3 pæle i hver 

side, hvorpå der lægges remme som bærer 7 spær til tag. Taget laves med profileret fyrbrædder, 

hvor på der brændes tagpap. Det eksisterende tag på grejhuset laves tilsvarende det nye tag 

med tagpap og lister. Gulvet lægges med terrassebrædder og hæves 20 cm over niveau. Der la-

ves en læ-væg på den nordlige side af terrassen i samme stil og materiale som på grejhuset. Til 

el-forsyning af udekøkken/ny terrasse anvendes allerede opsat tavle på nordvæg af eksisterende 

grejhus. Tavlen flyttes til under halvtag af læskuret og skal anvendes om sommeren til terras-

sen/udekøkken og om foråret/vinteren til klargøring af både. Der etableres vandaftapning til ude-

køkken fra nordmolen samt afløb fra vaske direkte til havnepladsens nye dræn. Alle rør nedgra-

ves. Der etableres vand og afløb til sandfang evt. løsning med flytbare vægge så der kan skabes 

læ i ydersæson. 

Arbejdet udføres af entreprenør og havnens medlemmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23 Terrasse med tag laves som tilbygning på det eksisterende grejhus. 
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5.8 Etablering af ny mastekran 2028 

Der etableres en ny mastekran, hvis placering flyttes fra den eksisterende nordkaj til den kom-

mende vestkaj, der i fremtiden bliver til en 15 meter servicekaj. Mastekranen skal være varmgal-

vaniseret med en søjlehøjde på 9 meter og en udliggerarm på 11 meter. Udlægget af armen bli-

ver 5 meter og max vægt WLL bliver 500 kg. Spillene bliver elektriske og skal være lavet i mate-

riale som kan klare maritime forhold. Der etableres nedstøbningsankre som kranen kan monteres 

på. Kranen bliver prøvebelastet ved montering og leveres med certifikat. Kranen skal godkendes 

årligt med prøvebelastning. Der er budgetteret med både kran og montering. 

Der udføres elforsyning i 2021 via allerede nedgravede trækrør samt nyt trækrør frem til maste-

kranen. Afhængig af den elektriske effekt til mastekranen, trækkes muligvis et nyt forsyningska-

bel eller man anvender forsyningskablet til sydmolens tavler. 

Udlægget skal kunne slås ned til søjlehøjde, 9 meter, således at kranen syner mindst muligt når 

den ikke er i brug, teleskop princip. Ny mastekran er budgetteret til 2028, så den gamle maste-

kran flyttes midlertidigt til den nye placering og bruges indtil den nye købes. Den eksisterende 

mastekran kan tage master op til ca. 14 meter, hvis det er behov for at håndtere større master 

skal dette gøres med kranvogn indtil den nye mastekran etableres. 

 

 

Fig. 24 Mastekran WLL 500 kg med elektriske spil. 
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6. BUDGET OG FINANSIERING 

6.1 Budget 

Tilbud på havnemoler er udarbejdet af Kystsikring ApS, Fredensborg Bro- og Havneentreprise 

ved Preben Winther, Øster Alle 3 A, 3250 Gilleleje. 

Mål på projekteret moler: Nordmole er 53 meter, Sydmole er 44 meter. 
Projekt Stk. Enh stk pris i alt 

Forlænge sydbro 7 meter 7 m 5.000,00 35.000,00 

Tværbro sydmole 10 meter 10 M 5.000,00 50.000,00 

Strøm og vand syd- og nordbro og el til 
mastekran (2020-2021-2022) 

1 stk 25.000,00 25.000,00 

Låsesystem slæbested 1 stk 15.000,00 15.000,00 

For begge moler meter 97 m  10.000,00  970.000,00  

Blødt træ brodæk 97 m 500,00 48.500,00 

Placere sten ved nord og sydmole  1 stk 25.000,00  25.000,00  

Grabsten 10-15 cm inkl kørsel 100 m3 170 17.000,00 

Uddybning 400 m2 a 100 kr 400 m3  125,00   50.000,00  

Spunsvæg 10 meter 40.000 i arbejds-
løn 88.000 i materialer 

10 m  12.800,00   128.000,00  

Opfyldning inderbassing 1 
 

 50.000,00   50.000,00  

Stabillag havneplads inkl kørsel 50 m3 400 20.000,00 

Belægning havneplads 200 m2  250,00   50.000,00  

Kloak 1 
 

 20.000,00   20.000,00  

Slæbested, matr. 30.000 arbejdsløn 

20.000 

1 
 

 50.000,00   50.000,00  

Agterpæle 12 stk  1.800,00   21.600,00  

Mastekran, 20 meter master, 500 kg  1 
 

 300.000,00   300.000,00  

Masteskur forlængelse til 20 meter 1 
 

 15.000,00   15.000,00  

Hyggeterasse matr. 40.000 arb. løn 

30.000 tagpap 115m2 140000 

1 
 

 210.000,00   210.000,00  

    
 2.100.100,00  

Risikotillæg 10 % af 2.014.050,00 200.000,00 

Budgetpris    2.300.100,00 

 

6.2 Finansiering: 

 

6.2.1 Fordelingsnøgle til finansiering: 

Havnens egenbetaling:  ca. 25% 600.000,- 

Fondsmidler: ca. 25% 500.000,- 

Lån: ca. 50% 1.200.000,- 

 

6.2.2 Havnens egenbetaling: 

Havnen har i dag ca. 325.000,- kr. i likvider, heraf skal der henlægges et beløb til evt. tilbagebe-

taling af bådafgifter. I dag er beløbet som er hensat på 187.500,- kr. hvilket svarer til fuld tilba-

gebetaling af det nuværende antal solgte bådpladser. Der lægges op til at der henlægges et min-

dre beløb svarende til 2-3 pladser, da det ikke menes realistisk, at alle bådpladser skal have til-

bagebetalt halvdelen af deres nuværende indskud på samme tid uden af der efterfølgende bliver 

solgt andele. 

Havnens kassebeholdning per 1. januar 2020: 325.000,- 

Henlæggelser til tilbagebetaling af indskud (2-3 stk.): 25.000,- 

Havnens likvider 2020: 300.000,- 

Mangler i egenfinansiering: 300.000,- 
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Havnen kan med 2020 tal realisere et årligt overskud på ca. kr. 35.000,- Dette overskud skal 

stige således at et lån kan forrentes over en periode på 25 år, samt at vi er i stand til at realisere 

egenfinansieringen i projektet frem til 2028. Efterfølgende skal havnen også kunne generere et 

overskud til diverse vedligeholdelsesopgaver, der måtte komme i lånets løbetid. En del af forøgel-

sen skal finansieres ved en stigning i det årlige driftsbidrag. Driftsbidraget har været uændret de 

sidste 8 år, siden 2012, og har i den periode ikke fulgt den økonomiske udvikling i samfundet. 

Egenfinansieringen tænkes udført på nedenstående måde: 

 

Forventet årligt overskud 2020: 35.000,- 

Stigning i medlems drift og lejeudgifter 20% fra 2021: 20.000,- 

Øget indtægter fra slæbested: 10.000,- 

Ekstra lejeindtægter 3 mellempladser: 11.610,- 

Ekstra lejeindtægt 1 stor plads: 5.850,- 

I alt årligt overskud fra 2021: 82.460,- 

 

6.2.3 Fondsmidler: 

Interessante fonde kunne være: 

1. Lokale og anlægsfonden 

Det er Fondens formål at støtte projekter, der bygger på arkitektonisk kvalitet og frem-

træder nyskabende i funktion og indhold. 

2. Nordeafonden 

Nordea-fonden støtter det gode liv. Hvert år uddeler de ca. 500 mio. kr. til projekter, som 

fremmer det gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Projekterne kan være i 

alle størrelser, men har det til fælles, at de er til gavn og glæde for mennesker over hele 

landet. 

3. Friluftsrådets fond 

Tilskud til friluftsliv. Der er flere muligheder for at søge om tilskud til friluftsliv, udvikling 

af foreningslivet og lokale fællesskaber med friluftslivet som omdrejningspunkt. 

4. Spar Nord Fonden 

Spar Nord Fondens donationer skal komme et bredt udsnit af befolkningen til gode. Vi 

støtter projekter, som gavner fællesskabet inden for forskning, foreningsliv samt sociale 

og kulturelle formål. 

5. AP Møller fonden 

Fonden er blandt de største i Danmark og favner både meget omkostningstunge projek-

ter og gode ideer, der kræver mindre støtte. Dens støtte retter sig almindeligvis mod 

"hjælp til selvhjælp" − Fonden støtter livskraftige initiativer, der er præget af gode ideer, 

arbejdsomhed, samarbejde mellem relevante aktører og høj kvalitet. 

 

Fra projektet tænkes det at der kan søges om fondsmidler til følgende: 

Moleender og en del af molearme: begrundelse, molebroer giver adgang til Moleenderne og så 

står man 100 meter ude i vandet. Herfra kan der fiskes og man kan iagttage det spændende fug-

leliv på fjorden. Der etableres handicapvenlig adgang til molehoved. Konstruktionen vil give den 

smukkeste adgang til fjorden direkte ud i naturparken. Broerne gøres handikapvenlige således at 

der er adgang for kørestolsbrugere. Den eksisterende badebro bibeholdes så havnen kan bruges 

af badende gæster i sommerhalvåret. I vinterhalvåret sættes stige ud i havnebassinet så havnen 

kan bruges af vinterbadere. Der har i 2019 været en forsøgsordning for vinterbadere som gøres 

permanent. 

 

Hyggeterrasse: begrundelse, Overdækket terrasse i forbindelse med det eksisterende grejhus, 

som kan bruges af sejlere der ankommer til havnen. Her etableres et udekøkken samt grillplads, 

som kan bruges til madlavning og her kan de fisk man har stået og fanget ude fra brohovederne 

eller som man er hjemkommet med fra en sejltur på fjorden gøres i stand, inden de skal hjem på 

middagsbordet. Terrassen kan danne platform for madpakkehus til Lyndby børnehave, som vil få 

et naturskønt sted, hvor i de kan gøre ophold på deres daglige ekspeditioner i naturparken 

Skjoldungernes Land hvori Lyndby havn hører hjemme.  

 



S i d e  | 22 af 25 

 

Lyndby havn Vores Vision 

Slæbested: begrundelse, slæbestedet giver adgang til fritidslivet på fjorden, herfra vil man kunne 

sætte kajakker og mindre både i vandet og således nyde livet på vandet. Slæbestedet gøres til-

gængeligt for offentligheden via årskort, så der bliver adgang til Naturparken gennem Lyndby 

havn. 

 

Udvidelse af havneplads: Havnepladsen bruges i vidt omfang som samlingssted for byens bor-

gere. Byens 210 m2 store telt stilles op på havnen to tre gange årligt og her samles byens bor-

gere til bl.a. sommerfest og Skt. Hans bål. 

 

6.2.4 Lån: Realkredit eller kommunekredit 

Lån over 25 år på 1,20 mil 2% rente ca.:  -72.000,- årligt, afdrag 48.000,- rente 24.000 

Likviditet årligt:  +82.500,- årligt. 

Likviditeten kan bære afbetaling på vores lån. Vi kan fra 2022 øge indtægtsgrundlaget ved salg 

eller leje af 4 større pladser, således at der kommer mere luft i havnens økonomi. 

4 store pladser 15x5 meter á 9.375,- efter 2022: +37.500,- årligt. 

Indtægt i alt: +120.000,- årligt. 

Der vi således være et budgetoverskud på:  + 48.000,- årligt. 

 

6.2.5 Finansieringsplan 

Nedenstående tabeller viser finansieringen delt op efter finansieringstypen og hvilket år det skal 

realiseres: 

 

 

 

 

 
Lånefinansieret År Beløb 

For begge moler meter inkl. dæk 2021  900.000,00  

Placere sten ved nord og sydmole  2021  25.000,00  

Uddybning 400 m2 a 125 kr 2022  50.000,00  

Spunsvæg 10 meter 40.000 i arbejds-
løn 88.000 i materialer 

2022  128.000,00  

Masteskur forlængelse til 20 meter 2023  15.000,00   
  1.118.000,00  

Risikotillæg 2021 100.000,00 

Budgetpris  1.218.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

EGENFINANSIERING År Beløb 

Forlænge sydbro 7 meter 2020 35.000,00 

Låsesystem slæbested 2020 15.000,00 

Strøm og vand på syd- og nordbro og 
mastekran 

2020/21 25.000,00 

Tværbro sydmole 10 meter 2021 50.000,00 

Grabsten 10-15 cm inkl kørsel 2021 17.000,00 

Opfyldning inderbassing 2022  50.000,00  

Stabillag havneplads 2022 20.000,00 

Agterpæle 2022  21.600,00  

Mastekran, 20 meter master, 500 kg  2028  300.000,00   
  533.600,00  

Risikotillæg  50.000,00 

Budgetpris  583.600,00 
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FONDSMIDLER År Beløb 

Brodæk begge moler handicapvenlig 2021 70.000,00 

Blødt træ brodæk 2021 48.500,00 

Belægning havneplads 2022  50.000,00  

Kloak 2022  20.000,00  

Slæbested, matr. 30.000 arbejdsløn 
20.000 

2021  50.000,00  

Hyggeterasse matr. 40.000 arb. løn 
30.000 tagpap 115m2 140000 

2023  210.000,00  

 
  448.500,00  

Risikotillæg  50.000,00 

Budgetpris  498.500,00 

 

 

 

7. MYNDIGHEDSBEHANDLING 

Ændring af status fra bådebro til havn. 

Indsendelse af ansøgning til Kystdirektoratet og godkendelse af projekt. 

 

Kultur & fritid: Adgang til vandet, Nationalparken. 

Teknik & miljø: Tilladelser til at bygge, kommunen er ejer af en del af arealet. 

 

8. MØDER OG BESLUTNINGSPROCES 

8.1 Projektgruppe 

Projektgruppen afholder en møderække. Formålet er at beskrive projektet, budgettere hvad det 

kommer til at koste samt at udarbejde en realistisk tidsplan for projektet. Projektgruppen er: 

Ole Nielsen 

John Madsen 

Kim Westh 

Thomas Pedersen 

 

8.2 Økonomigruppe 

Der er oprettet en økonomigruppe som har til formål at komme med input til finansiering af pro-

jektet. Økonomigruppen er: 

Per Holmgaard 

Henrik Kyhn 

Kim Westh 

Thomas Pedersen 

 

 

 

8.3 Medlemsmøde 

På det ordinære medlemsmøde i 2020 fremlægges budget for 2020 og dette skal vedtages for at 

kunne igangsætte projekter for 2020, se tidsplan afsnit 7. 

Der afholdes ekstraordinært medlemsmøde i foråret 2020, hvor projektet Vores Vision fremlæg-

ges for medlemmerne og der søges om mandat til at gå i gang. Inden det ordinære medlemsmø-

det skal følgende være afklaret: 

1. Budget for hele projektet 

2. Finansieringsmuligheder 

3. Tidsplan  
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9. TIDSPLAN 

Projektet tænkes delt op over en periode på 4 år fra sommeren 2020 til 2023. Herefter er det 

kun mastekran som skal realiseres i takt med at havnen har økonomi til det. 

Omkring fondsmidler kan projektdele flyttes frem eller tilbage afhængig af, hvornår der opnås fi-

nansiering gennem fonde til den specifikke projektdel. 

 

2020: 

Forlænge sydbro 7 meter 35.000,- 

Strøm på nordbro 20.000,- 

Låsesystem på slæbested 15.000,- 

Risiko 5.000,- 

I ALT 2020 75.000,- 

2021 

Tværbro sydmole 10 meter 50.000,- 

Sydmole samt broer ud til brohoveder 425.000,- 

Nordmole samt broer ud til brohoveder 545.000,- 

El/VVS arbejde på sydbro forlængelse og mastekran 5.000,- 

Blødttræ til brodæk 48.500,- 

Grabsten til molearbejde 17.000,- 

Placere sten ved moler 25.000,- 

Slæbested 50.000,- 

Risiko 110.000,- 

I ALT 2021 1.275.500,- 

2022 

Spunsning af inderbassin 128.000,- 

Uddybning havnebassin 50.000,- 

Opfyld inderbassin 50.000,- 

Kloak ny havneplads 20.000,- 

Belægning ny havneplads 50.000,- 

Stabillag havneplads 20.000,- 

Agterpæle 12 stk. 21.600,- 

Risiko 30.000,- 

I ALT 2022 369.600,- 

2023 

Hyggeterrasse 210.000,- 

Forlængelse af masteskur 15.000,- 

Risiko 25.000,- 

I ALT 2023 250.000,- 

2028 

Mastekran 300.000,- 

Risiko 30.000,- 

I ALT 2024 330.000,- 
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PROJEKTDEL \ TIDSLINE 2020 2021 2022 2023 2024 2028 

Ordinære medlemsmøde budget godkendelse be-

slutning omkring bro eller havn 

            

Ekstraordinært medlemsmøde projektfremlægning 

godkendelse 

            

Ansøge kystdirektoratet             

Møder med diverse interessenter             

Møder med diverse finansieringsorganer             

Fondsansøgninger             

Forlænge sydbro             

Strøm på nordbro             

Låsesystem på slæbested             

Sydmole samt broer ud til brohoveder             

Nordmole samt broer ud til brohoveder             

Grabsten til molearbejde             

Slæbested             

Spunsning af inderbassin             

Uddybning havnebassin             

Opfyld inderbassin             

Kloak ny havneplads             

Belægning ny havneplads             

Flytning af eksisterende mastekran             

Agterpæle 12 stk.             

Hyggeterrasse             

Forlængelse af masteskur             

Installation af ny mastekran             

 

 

10. ØVRIGE FORHOLD 

 

10.1 Hygge og lokalmiljø 

Det skal ved projektet tilstræbes at havnen bliver et naturligt samlingspunkt for byens borgere. 

Dette kan gøres ved at der via havnen bliver adgang for forskellige former for vandaktiviteter, 

såsom badning, kajak, fjordsvømning, jollesejlads. 

 

 

 

10.2 Vinteropbevaring af både i udførelsesperioden 

 

Både kan opbevares på pladsen som sædvanligt ifht. tidsplanen. 



 

Figur 1 Matrikelkort. Lyndby Havn 

 

Ejes af Lejre Kommune: 

Matrikel 38n 

 

Ejes af Lyndby Havn: 

Matrikel 44i 

 

Administreres af Kystdirektoratet: 

Ikke udmatrikuleret, markeret med rød cirkel 

 

 

Administreres af Kystdirektoratet 





Model A) 5 udvalg 

Ét medlem pr. udvalg – B&U 2% 

Borgmestervederlag 954.149,04
Budget 1.733.307,15 181,66%

Nuværende

Antal ProcentsatsTotal % Enkeltvis Total
Udvalgsformænd 5 15,00% 75,00 143.122,36 715.611,78 20,28%
Udvalg 1 4 4,47% 17,88 42.650,46 170.601,85 3,01%
Udvalg 2 4 4,47% 17,88 42.650,46 170.601,85 3,01%
Udvalg 3 4 4,47% 17,88 42.650,46 170.601,85 3,01%
Udvalg 4 4 4,47% 17,88 42.650,46 170.601,85 3,01%
Udvalg 5 2 4,47% 8,94 42.650,46 85.300,92 3,01%
Udvalg 6 0,00
Økonomiudvalget 6 4,47% 26,82 42.650,46 255.902,77 3,01%
B&U -udvalg 2 2,00% 4,00 19.082,98 38.165,96 1%
I alt 186,28 1.777.388,83

Viceborgmester 1 4,00% 38.165,96 8,81%
Hidtil: 84060,53
Diff: 45.895

Budget 1.733.307,15
Ændret 1.777.388,83
Difference -44.081,68

Difference til viceborgmestervederlag 1.813 kr.

I kr.

 

 



Ét medlem pr. udvalg B&U 3% 

Borgmestervederlag 954.149,04
Budget 1.733.307,15 181,66%

Nuværende

Antal ProcentsatsTotal % Enkeltvis Total
Udvalgsformænd 5 14,90% 74,50 142.168,21 710.841,03 20,28%
Udvalg 1 4 4,41% 17,64 42.077,97 168.311,89 3,01%
Udvalg 2 4 4,41% 17,64 42.077,97 168.311,89 3,01%
Udvalg 3 4 4,41% 17,64 42.077,97 168.311,89 3,01%
Udvalg 4 4 4,41% 17,64 42.077,97 168.311,89 3,01%
Udvalg 5 2 4,41% 8,82 42.077,97 84.155,95 3,01%
Udvalg 6
Økonomiudvalget 6 4,41% 26,46 42.077,97 252.467,84 3,01%
B&U -udvalg 2 3,00% 6,00 28.624,47 57.248,94 1%
I alt 186,34 1.777.961,32

Viceborgmester 1 4,00% 38.165,96 8,81%
Hidtil: 84060,53
Diff: 45.895

Budget 1.733.307,15
Ændret 1.777.961,32
Difference -44.654,17

Difference til viceborgmestervederlag 1.240 kr.

I kr.

 

  



Ét medlem pr. udvalg – 245% 
5 udvalg - og ét medlem pr. udvalg

Borgmestervederlag 954.149,04
Budget 1.733.307,15 181,66%

Nuværende

Antal ProcentsatsTotal % Enkeltvis Total
Udvalgsformænd 5 20,00% 100,00 190.829,81 954.149,04 20,28%
Udvalg 1 4 5,55% 22,20 52.955,27 211.821,09 3,01%
Udvalg 2 4 5,55% 22,20 52.955,27 211.821,09 3,01%
Udvalg 3 4 5,55% 22,20 52.955,27 211.821,09 3,01%
Udvalg 4 4 5,55% 22,20 52.955,27 211.821,09 3,01%
Udvalg 5 2 5,55% 11,10 52.955,27 105.910,54 3,01%
Udvalg 6 0,00
Økonomiudvalget 6 5,55% 33,30 52.955,27 317.731,63 3,01%
B&U -udvalg 2 5,55% 11,10 52.955,27 105.910,54 1%
I alt 244,30 2.330.986,10

Viceborgmester 1 4,00% 38.165,96 8,81%
Hidtil: 84060,53
Diff: 45.895

Budget 1.733.307,15
Ændret 2.330.986,10
Difference -597.678,95

Difference til viceborgmestervederlag -551.784 kr.

I kr.

 

  



Model B) 4 udvalg 

Ét medlem pr. udvalg – B&U 2% 
Borgmestervederlag 954.149,04
Budget 1.733.307,15 181,66%

Nuværende

Antal Procentsats Total % Enkeltvis Total
Udvalgsformænd 4 16,20% 64,80 154.572,14 618.288,58 20,28%
Udvalg 1 4 4,90% 19,60 46.753,30 187.013,21 3,01%
Udvalg 2 4 4,90% 19,60 46.753,30 187.013,21 3,01%
Udvalg 3 4 4,90% 19,60 46.753,30 187.013,21 3,01%
Udvalg 4 6 4,90% 29,40 46.753,30 280.519,82 3,01%
Udvalg 5
Udvalg 6
Økonomiudvalget 6 4,90% 29,40 46.753,30 280.519,82 3,01%
B&U -udvalg 2 2,00% 4,00 19.082,98 38.165,96 1%
I alt 186,40 1.778.533,81

Viceborgmester 1 4,00% 38.165,96 8,81%
Hidtil: 84060,53
Diff: 45.895

Budget 1.733.307,15
Ændret 1.778.533,81
Difference -45.226,66

Difference til viceborgmestervederlag 668 kr.

I kr.

 

  



Ét medlem pr. udvalg – B&U 3% 

Borgmestervederlag 954.149,04
Budget 1.733.307,15 181,66%

Nuværende

Antal Procentsats Total % Enkeltvis Total
Udvalgsformænd 4 16,00% 64,00 152.663,85 610.655,39 20,28%
Udvalg 1 4 4,85% 19,40 46.276,23 185.104,91 3,01%
Udvalg 2 4 4,85% 19,40 46.276,23 185.104,91 3,01%
Udvalg 3 4 4,85% 19,40 46.276,23 185.104,91 3,01%
Udvalg 4 6 4,85% 29,10 46.276,23 277.657,37 3,01%
Udvalg 5
Udvalg 6
Økonomiudvalget 6 4,85% 29,10 46.276,23 277.657,37 3,01%
B&U -udvalg 2 3,00% 6,00 28.624,47 57.248,94 1%
I alt 186,40 1.778.533,81

Viceborgmester 1 4,00% 38.165,96 8,81%
Hidtil: 84060,53
Diff: 45.895

Budget 1.733.307,15
Ændret 1.778.533,81
Difference -45.226,66

Difference til viceborgmestervederlag 668 kr.

I kr.

 

  



Ét medlem pr. udvalg – 245% 

Borgmestervederlag 954.149,04
Budget 1.733.307,15 181,66%

Nuværende

Antal Procentsats Total % Enkeltvis Total
Udvalgsformænd 4 22,35% 89,40 213.252,31 853.009,24 20,28%
Udvalg 1 4 6,00% 24,00 57.248,94 228.995,77 3,01%
Udvalg 2 4 6,00% 24,00 57.248,94 228.995,77 3,01%
Udvalg 3 4 6,00% 24,00 57.248,94 228.995,77 3,01%
Udvalg 4 6 6,00% 36,00 57.248,94 343.493,65 3,01%
Udvalg 5
Udvalg 6
Økonomiudvalget 6 6,00% 36,00 57.248,94 343.493,65 3,01%
B&U -udvalg 2 5,72% 11,44 54.577,33 109.154,65 1%
I alt 244,84 2.336.138,51

Viceborgmester 1 4,00% 38.165,96 8,81%
Hidtil: 84060,53
Diff: 45.895

Budget 1.733.307,15
Ændret 2.336.138,51
Difference -602.831,36

Difference til viceborgmestervederlag -556.937 kr.

I kr.

 

  



4 udvalg – med 5 medlemmer i alle udvalg (inkl. ØU) 

Ét medlem pr. udvalg – B&U 3% 

Borgmestervederlag 954.149,04
Budget 1.733.307,15 181,66%

Nuværende

Antal ProcentsatsTotal % Enkeltvis Total
Udvalgsformænd 4 19,00% 76,00 181.288,32 725.153,27 20,28%
Udvalg 1 4 5,20% 20,80 49.615,75 198.463,00 3,01%
Udvalg 2 4 5,20% 20,80 49.615,75 198.463,00 3,01%
Udvalg 3 4 5,20% 20,80 49.615,75 198.463,00 3,01%
Udvalg 4 4 5,20% 20,80 49.615,75 198.463,00 3,01%
Udvalg 5
Udvalg 6
Økonomiudvalget 4 5,20% 20,80 49.615,75 198.463,00 3,01%
B&U -udvalg 2 3,00% 6,00 28.624,47 57.248,94 1%
I alt 186,00 1.774.717,21

Viceborgmester 1 4,00% 38.165,96 8,81%
Hidtil: 84060,53
Diff: 45.895

Budget 1.733.307,15
Ændret 1.774.717,21
Difference -41.410,06

Difference til viceborgmestervederlag 4.485 kr.

I kr.

 

  



Ét medlem pr. udvalg – 245% 

Borgmestervederlag 954.149,04
Budget 1.733.307,15 181,66%

Nuværende

Antal ProcentsatsTotal % Enkeltvis Total
Udvalgsformænd 4 22,00% 88,00 209.912,79 839.651,16 20,28%
Udvalg 1 4 7,10% 28,40 67.744,58 270.978,33 3,01%
Udvalg 2 4 7,10% 28,40 67.744,58 270.978,33 3,01%
Udvalg 3 4 7,10% 28,40 67.744,58 270.978,33 3,01%
Udvalg 4 4 7,10% 28,40 67.744,58 270.978,33 3,01%
Udvalg 5
Udvalg 6
Økonomiudvalget 4 7,10% 28,40 67.744,58 270.978,33 3,01%
B&U -udvalg 2 7,10% 14,20 67.744,58 135.489,16 1%
I alt 244,20 2.330.031,96

Viceborgmester 1 4,00% 38.165,96 8,81%
Hidtil: 84060,53
Diff: 45.895

Budget 1.733.307,15
Ændret 2.330.031,96
Difference -596.724,81

Difference til viceborgmestervederlag -550.830 kr.

I kr.

 



Kommuner siger stort set altid nej til borgerforslag

Rasmus Straka | 18. juni 2019 kl. 4:30 | 

NÆRDEMOKRATI: Hver fjerde kommune har borgerforslagsordninger, men de 
lokale politikere stemmer ofte forslagene ned.

48 gange har borgerne i landets kommuner samlet nok stemmer ind til et borgerforslag, som 
politikerne i byrådet har skullet behandle.

Men kun to gange har politikerne vedtaget et borgerforslag. Det viser en rundspørge, som 
Altinget har foretaget.

Tallene viser, at borgerforslag ikke har en demokratisk effekt, mener Roger Buch, der er 
kommunalforsker og forskningschef i statsvidenskab på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

"De her systemer sikrer helt sikkert ikke en direkte indflydelse for borgerne," siger Roger Buch.

CITAT

Han bliver bakket op af Jacob Torfing. Han er professor i politik og offentlig forvaltning ved 
Roskilde Universitet og har forsket i samspillet mellem borgere og lokalpolitikere.

"Politikerne oplever, at de får en pistol for tindingen og skal stemme ja eller nej til et 
borgerforslag. Når det sker, ender de ofte med at stemme nej," siger Jacob Torfing.

Flere kommuner indfører ordning
I alt har 26 ud af 98 kommuner − eller hver fjerde kommune − indført borgerforslagsordninger, 
og yderligere syv kommuner overvejer at indføre ordningerne. Det viser Altingets rundspørge.

Kommunernes ordninger ligner den nationale ordning, hvor 50.000 stemmer – svarende til 2,5 
mandater ved folketingsvalget i 2015 – sikrer, at Folketinget skal debattere et borgerforslag.

Forskellen er, at flere kommunalbestyrelser tager borgerforslagene op, når antallet af stemmer 
svarer til, hvad et mandat til bestyrelsen koster ved et kommunalvalg. Derfor skal 1.141 borgere 
bakke et forslag op i Varde og 787 borgere i Nyborg.

Faik Bilgiç står bag et af de to borgerforslag, som kommunerne har vedtaget. Siden forslaget gik igennem i 2017, oplevede han, at kommunen 
ikke hjalp ham. "Jeg er skuffet," siger han. (Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget) 

Page 1 of 3Kommuner siger stort set altid nej til borgerforslag - Altinget: kommunal

22-12-2020https://www.altinget.dk/kommunal/artikel/kommuner-siger-stort-set-altid-nej-til-borg...



Næste artikel

Fik borgerforslag vedtaget: "De der 
politikere er så egoistiske. De har 
glemt alt om os" 

Tidligere skulle 300 borgere i Ringsted Kommune støtte et borgerforslag, men i dag er kravet 200 
borgere, fordi kommunen vil have flere borgere til at stille forslag.

Ringsteds byråd har som det eneste i landet behandlet over 40 forslag. Det gør ordningen til en 
"succes", mener borgmester Henrik Hvidesten (V).

"Ordningen giver os i byrådet mulighed for at drøfte nogle andre typer forslag end dem, som 
administrationen eller vi politikere selv kommer med," siger Henrik Hvidesten.

I har ikke vedtaget et forslag endnu, så hvordan kan du kalde ordningen for en succes?

"Den giver borgerne mulighed for, at vi drøfter forslagene. Det er heller ikke alle politiske forslag 
eller for den sags skyld administrative forslag, der bliver til noget. Det kommer an på, om man 
definerer det som en succes, nu når borgerne får det, som de gerne vil have det, eller man 
definerer det som en succes på det tidspunkt, hvor man har en demokratisk drøftelse. Og jeg 
synes, at det er en succes, at vi har en demokratisk drøftelse."

Læs på Altinget: magasin om, at det første borgerforslag, som en kommune vedtog, endte i en 
hårdknude.

straka@altinget.dk

Lokalt demokrati » Henrik Hvidesten » Jacob Torfing » Roger Buch »

DOKUMENTATION

Flere kommuner indfører borgerforslagsordninger, hvor en borger kan stille et forslag, som kommunalpolitikerne behandler, hvis 
andre borgere bakker forslaget op.

Her er et overblik over kommunerne, der har en ordning.

Overblikket er inddelt i, hvor mange borgere skal støtte et forslag, før kommunalpolitikerne behandler det, hvor mange af de 
behandlede forslag som politikerne har vedtaget, hvor længe borgerne kan stemme på et forslag, og hvornår kommunen indførte 
ordningen.

• Albertslund: 672 – 1 ud af 1 – 2 måneder – februar 2017
• Allerød: 40 – 0 ud af 1 – ingen tidsbegrænsning – maj 2018
• Assens: 50 – 0 ud af 1 – ingen tidsbegrænsning – november 2017
• Esbjerg: 2.000 – 0 ud af 0 – 12 måneder – juni 2018
• Fredensborg: 840 – 0 ud af 0 – 3 måneder – september 2018
• Frederiksberg: 2.000 – 0 ud af 0 – ingen tidsbegrænsning – marts 2019
• Frederikshavn: 1.196 – 0 ud af 0 – 12 måneder – september 2018
• Gladsaxe: 600 – 0 ud af 0 – 6 måneder – marts 2019
• Gribskov: 1.050 – 0 ud af 0 – 6 måneder – oktober 2018
• Halsnæs: 750 – 0 ud af 0 – 12 måneder – maj 2018
• Hillerød: 750 – 0 ud af 0 – ingen tidsbegrænsning – januar 2018
• Holbæk: 710 – 0 ud af 1 – 2 måneder – august 2018
• Horsens: 2.000 – 0 ud af 0 – 12 måneder – november 2018
• Hvidovre: 500 – 0 ud af 0 – 12 måneder – december 2018
• Lejre: 650 – 0 ud af 0 – 6 måneder – november 2018
• Middelfart: 850 – 0 ud af 0 – 12 måneder – januar 2018
• Nyborg: 787 – 0 ud af 0 – 12 måneder – oktober 2018
• Næstved: 1.300 – 0 ud af 0 – ingen tidsbegrænsning – januar 2018
• Odder: 358 – 0 ud af 0 – 6 måneder – november 2018
• Odsherred: 785 – 0 ud af 0 – 3 måneder – marts 2018
• Ringkøbing-Skjern: 1.148 – 1 ud af 1 – ingen tidsbegrænsning – januar 2018
• Ringsted: 200 – 0 ud af 43 – 3 måneder – januar 2018
• Roskilde: 1.500 – 0 ud af 0 – 12 måneder – november 2017
• Rødovre: 500 – 0 ud af 0 – 12 måneder – september 2016
• Skanderborg: 1.100 – 0 ud af 0 – 12 måneder – februar 2019
• Varde: 1.141 – 0 ud af 0 – 12 måneder – august 2018

Ud over de 26 kommuner overvejer kommunerne i Glostrup, Haderslev, Hedensted, Helsingør, Lyngby-Taarbæk, Odense og Ærø at 
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Se alle »

indføre ordningen.

KARRIERE

INDRYK JOBANNONCE

MEST LÆSTE ARTIKLER

1. Gense pressemødet, hvor Mette Frederiksen præsenterede nye julerestriktioner

2. Se pressemødet: Yderligere 31 kommuner bliver omfattet af skærpede restriktioner

3. Jacob Bjerregaard stopper som borgmester

4. Fagredaktørerne guider til det mest interessante i finansloven - og de ubesvarede spørgsmål

Prøv gratis i 14 dage

• Artikler

• Debat

• Politisk kalender

• Spørgsmål og svar

DAGENS PORTAL

Det nationale naturfagscenter Astra søger strategisk 
forankringschef
Frist: 10/01-2021

Lejre Kommune søger kommunikations- og presseansvarlig
Frist: 17/01-2021
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Forslag Udløber Antal stemmer 

Stier og belysning

Cykelsti i Hvalsø, Ny Ringstedvej 06-06-2019 21 stemmer

Flere cykelstier fra Kr. Såby til Kr. Hyllinge og Munkholm 06-06-2019 56 stemmer

Cykelsti fra Rye til Torkilstrup 07-06-2019 27 stemmer

Cykelstier i Hvalsø 10-06-2019 14 stemmer

Flere lygtepæle på stier og veje i Kr. Hyllinge 10-06-2019 54 stemmer

Forbedring af stisystemer i Hvalsø 12-06-2019 6 stemmer

Cykelsti mellem Ordrup og Englerup 12-06-2019 17 stemmer

Gade/vejbelysning i Kr. Såby 13-06-2019 3 stemmer

Cykelsti/gangsti fra Gershøj til Elverdamsvej samt opsamlingsplads ved Krabbesholmvej 14-06-2019 82 stemmer

Cykelsti til Bramsnæsvigskolen fra Ordrup samt Vintre Mølle 17-06-2019 4 stemmer

Cykelstier i og omring Hvalsø 17-06-2019 0 stemmer

Cykelsti fra Sæby til Kr. Hyllinge 20-06-2019 56 stemmer

Lys på cykelsti fra Gevninge til Lejre 08-07-2019 2 stemmer

Bedre cykelsti på Karlebyvej mellem Lyndby og Lille Karleby og Store Karleby 08-07-2019 48 stemmer

Cykel/gangsti fra Bramsnæsvigskolen ad Ejby Strandvej - Ejby Havnevej til Knudsvej 08-07-2019 17 stemmer

Cykelsti fra Kyndeløse Sydmark til Kr. Hyllinge 15-07-2019 11 stemmer

Tændt vejbelysning hele natten 28-07-2019 5 stemmer

Cykelsti fra Rye til Ejby 28-07-2019 12 stemmer

Cykelsti langs Bjergskovvej fra Fanøvej mod nord til Bogøvej i Kr. Såby 08-08-2019 1 stemme

Skiltning, der markerer, at cyklister skifter vejside i Gl. Lejre og Gevninge 15-08-2019 2 stemmer

Belyst gang- og cykelsti på Bentsensvej efter Bygma 03-10-2019 55 stemmer

Anlæg

Etablering af afsætnings- og påstigningspladser ved Lejre Station 07-06-2019 13 stemmer

Flere parkeringspladser ved rådhuset i Hvalsø 07-06-2019 28 stemmer

Opførelse af flere ungdoms- og andelsboliger 19-06-2019 13 stemmer

Læskure og belysning ved busstoppestederne før og efter "Den Røde Smedje", Elverdamsvejen 17-06-2019 4 stemmer

Fortorv gennem Gershøj by 20-06-2019 16 stemmer

Miljø og planlægning

Arkitekturpolitik for bebyggelse i landzone og bevarende lokalplaner for landsbyerne 10-06-2019 10 stemmer

Bus direkte fra Gevninge og Lindenborg til Hvalsø 10-06-2019 7 stemmer

Undgå at bruge plasticstrips på vejtræer ved et kommende folketings- eller kommunalvalg 12-06-2019 12 stemmer

Flere ældre- og plejeboliger i Hvalsø 19-06-2019 10 stemmer

Blødgørings-/afkalkeranlæg på vandværkerne i Lejre Kommune 07-07-2019 22 stemmer

Bedre bustider fra Gevninge til Lejre 08-07-2019 2 stemmer

Flere lejeboliger i Kr. Såby 11-07-2019 4 stemmer

Navneændring af Kyndeløse Sydmark til Kyndeløse Klint 28-07-2019 1 stemme

Elektriske cykelpumper på stationerne 08-08-2019 9 stemmer

Lad grøfter og vejkanter blomstre 21-12-2019 13  stemmer

Ny tandklinik i Hvalsø 25-12-2019 199 stemmer

Kultur og fritid

Svømmehal i Hvalsø 06-06-2019 619 stemmer

Udbygning af Hvalsø Hallerne 06-06-2019 45 stemmer

Byg en svømmehal i kommunen 06-06-2019 138 stemmer

Kulturpulje til kommercielle kulturtilbud 07-06-2019 2 stemmer

Egne parkeringspladser til Hvalsø Bibliotek 07-06-2019 4 stemmer

Oprettelse af advokatvagt/gratis retshjælp 19-06-2019 12 stemmer

Opret et tankesportscenter på Tølløsevej 3 i Hvalsø 20-06-2019 253 stemmer

Etabler en indhegnet hundelegeplads i Osted 20-06-2019 6 stemmer

En svømmehal i Kr. Hyllinge 20-06-2019 32 stemmer

Borgervenlige åbningstider på kommunens rådhuse 07-07-2019 13 stemmer

Renovering af tennisanlæg i Lejre 15-07-2019 4 stemmer

Bedre TV- og internet i kommunen 08-08-2019 45 stemer

Etabler en indhegnet hundelegeplads i Osted 11-01-2020 64 stemmer

Børn og læring

Skolehaver for kommunens 3. klasser 07-06-2019 33 stemmer

Flyt vinterferien 06-06-2019 54 stemmer

Renovering af Osted Skole, bedre indeklima og tag 11-06-2019 139 stemmer

Hurtig indsats overfor sårbare unge, som er fraværende fra skole 19-06-2019 36 stemmer

Giv vores børn flere voksne i dagtilbuddene 19-06-2019 749 stemmer

Fornyelse af legepladsen på Nellikevej i Vester Såby 14-06-2019 3 stemmer

Færre lukkedage i daginstitutioner 11-07-2019 19 stemmer

Trafik(sikkerhed)

Trafik på Hovedvejen i Osted 06-06-2019 19 stemmer

Reducer tung gennemkørende trafik i Vester Såby 06-06-2019 21 stemmer

Rundkørsel på Holbækvej, Hvalsø 07-06-2019 99 stemmer

Rundkørsel ved Biltris 10-06-2019 393 stemmer

Mindre trafik gennem Biltris 10-06-2019 17 stemmer

Tunnel eller bro over Elverdamsvej ved Biltris 10-06-2019 33 stemmer

Gangbro over Hovedvejen ved Osted 11-06-2019 9 stemmer

Gang- og cykeltunnel under Åsvejen 10-06-2019 7 stemmer

Begrænsning af lastvognstrafik på Hornsherredvej 10-06-2019 627 stemmer

Hastighedsbegrænsende initiativer på Roskildevej i Hvalsø 10-06-2019 90 stemmer

Rundkørsel på Elverdamsvej ved Englerup 12-06-2019 66 stemmer

Højresvingsbane på Elverdamsvej ved Krabbesholmsvej 13-06-2019 7 stemmer

Nedsæt hastigheden på hovedvej 53, Elverdamsvej 14-06-2019 9 stemmer

Bump/hastighedsbegrænsning gennem Lyndby 14-06-2019 270 stemmer

Fartbegrænsning på 50 km/t på Hornsherredvej langs Lyndby Strand 17-06-2019 79 stemmer

Rundkørsel ved Jenslevvejen på Munkholmvejen og lyskryds i Rye-krydset 17-06-2019 20 stemmer

Fartbegrænsning på Hornsherredvej omkring Sofiehøj Friskole 17-06-2019 68 stemmer

Begrænsning af gennemkørende trafik på Sonnerupvej og Sonnerup Gade 20-06-2019 6 stemmer

Gennemkørsel forbudt for tung trafik på Tølløsevej i Hvalsø efter Sonnerupgaard (retning mod Sonnerup 20-06-2019 16 stemmer

Bump og 40 km/t gennem Kirke Hyllinge Centrum 20-06-2019 7 stemmer

Ansæt en parkerings- og tilsynsvagt i Lejre Kommune 20-06-2019 5 stemmer

Fodgængerovergang på Elverdamsvej ved Englerup 20-06-2019 14 stemmer

Vejbump på Karlebyvej i Kirke Hyllinge 20-06-2019 5 stemmer

Bump eller lignende på Stationsvej i Kirke Hyllinge 08-07-2019 2 stemmer



Lukning af Byvejen i Osted for gennemkørende trafik 08-07-2019 3 stemmer

Bump/hastighedsbegrænsning igennem Torkildstrup i Kr. Såby 17-07-2019 23 stemmer

Trafikdæmpende tiltag på Holbækvej i Hvalsø og bedre markering af cykelsti 15-07-2019 16 stemmer

Hastighedsdæmpende foranstaltninger på landevejen mellem Kattinge og Kornerup 26-07-2019 117 stemmer

Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Kongemarksvej 08-08-2019 1 stemme

Bedre trafiksikkerhed i Kornerup 15-08-2019 1 stemme

Lav Ejby Havnevej om til en 2 plus 1-vej 03-10-2019 23 stemmer

Lyskryds, Vandingen i Hvalsø 03-10-2019 13 stemmer

Bedre forhold for bløde trafikanter ved Spar Købmanden, Borrevejle Vig 26-10-2019 1 stemme

Lyssignal ved rundkørslerne på Ringstedvej og Holbækvej i Hvalsø 06-11-2019 2 stemmer

Begræns den voldsomme trafik af store lastbiler gennem Sæby 06-11-2019 48 stemmer

Lav Langetoften og Stentoften (Osted) til stillevej 02-02-2020 48 stemmer

Sikker trafikvej for skolebørn i Osted 15-02-2020 127 stemmer

Rundkørsel i Vester Såby 21-04-2020 1 stemme

Byzone v/Englerup/Elverdamsvej 21-04-2020 1 stemme

Etablering af cykelsti/fodgængerfelt på Gammelgårdsvej 10-08-2020 1 stemme



Aftale om strategisk partnerskab mellem Roskilde Universitet og Lejre Kommune  

 

§1.Parterne 

 

Mellem  

Roskilde Universitet  

Universitetsvej 1 

4000 Roskilde  

 

og 

 

Lejre Kommune 

Møllebjergvej 4 

4330 Hvalsø 

 

er der dags dato indgået følgende aftale om etablering af et strategisk partnerskab. 

 

§ 2.  Samarbejdsaftalernes opbygning og overordnede indhold  

Samarbejdsaftalen mellem parterne har følgende overordnede indhold:   
 
o Strategisk del: Fastsættes i ’Aftale om strategisk partnerskab mellem Roskilde Universitet og Lejre 

Kommune’. Den strategiske del er fast og kan som udgangspunktet ikke ændres eller evalueres.  
o Taktisk del: Fastsættes i ’Samarbejdsaftale om realisering af strategiske indsatser’. Den taktiske bygger 

på FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG) og evalueres hvert andet år af styregruppen. 
o Operationel del: Fastsættes i ’Handlingsplan mellem parterne’. Handlingsplanen tilpasses kontinuerligt 

af de udpegede kontaktpersoner for parterne.  

 

§ 3. Præambel 

Fremtidens uddannelse og behov bliver præget af mere fleksibel, analytisk og tværfaglig retning, hvor 
dagligdagens opgaver i højere grad bliver mere projekt- og problemorienteret. Altså RUC´s DNA og 
pædagogiske tilgang. Men for at uddanne kompetente tværfaglige kandidater skal det ske i sammenhæng 
og dialog med omverden. Derfor er en af RUC´s kerneopgaver at samarbejde med det omgivende samfund.  



RUC er et internationalt universitet med regionale rødder, som ønsker at samarbejde og være med til at 
skabe forandring og innovation med værdi for samfundet. RUC har som det eneste universitet med 
hjemsted i Region Sjælland et særligt fokus på de markante udfordringer Region Sjælland har i forhold til 
vækst, sundhed, ulighed og uddannelse, som kræver koordinerede indsatser med henblik på 
vidensopbygning, udvikling og innovation. Alt sammen med vægt på en bæredygtig og balanceret udvikling 
i forhold til SDG. Samtidig er der sket en forenkling af erhvervsfremmesystemet. RUC ønsker derfor at 
styrke sin koordinerings- og samarbejdsplatform i regionen via gensidige forpligtende strategiske 
partnerskabsaftaler med kommuner, institutioner og private virksomheder. 

 

Lejre Kommune er en landkommune med 49 landsbyer og småbyer. Landsbyerne og de stærke fællesskaber 
udgør en særlig udviklingsressource for bosætningskvaliteten i kommunen, og de indgår aktivt i 
byudviklingen og nytænkningen af livet på landet tæt ved såvel naturen som storbyen i en globaliseret 
verden. Lejre Kommune er aktiv medskaber af de mange landsbysamfund med udgangspunkt i borgernes, 
virksomhedernes og foreningernes tanker og ønsker.  

Lejre Kommune rummer storslåede landskaber og natur med unik kulturhistorie. Kommunens bæredygtige 
profil som økologisk kommune kommunikerer kommunen aktivt i omverdenen og inspirerer til iværksætteri 
og bosætning. 

Vores Sted samler Lejre Kommunes nære vision og fortæller i ord og billeder om mennesker, landsbyer og 
steder i Lejre Kommune.  

 

Parterne løfter i fællesskab opgaverne, der er beskrevet i handlingsplanen. 

 

§ 4. Formål og forudsætninger 

Roskilde Universitet og Lejre Kommune ønsker at etablere et strategisk partnerskab for at: 

o skabe værdi for regionens virksomheder og institutioner ved at intensivere 
uddannelsessamarbejdet mellem RUC og lokale og regionale aktører og derved styrke 
uddannelsesmulighederne i regionen. 
 

o skabe værdi for regionens virksomheder og institutioner ved at RUC uddanner kvalificeret 
arbejdskraft – i samspil med region, kommuner, arbejdsmarkedets parter, virksomheder og 
videregående uddannelsesinstitutioner. 

 
o skabe værdi ved at styrke forskningen inden for strategisk prioriterede forskningsområder i 

regionen og herunder at styrke forskningssamarbejde og vidensoverførsel samt hjemtag af 
forskningsmidler til regionen. 
 

o skabe værdi for Lejre Kommune ved at understøtte strategiske udviklingsspor, der understøtter og 
udvikler det gode og bæredygtige liv på landet tæt på storbyen i 49 landsbyer og småbyer – nu og 
for fremtidige generationer.  

 



Med den strategiske partnerskabsaftale ønsker Lejre Kommune og RUC at rammesætte og løfte samspillet 
fra enkeltprojekter til et organiseret samvirke med fælles mål og fælles interessevaretagelse på udvalgte 
områder. Partnerskabet indebærer indgåelse af gensidigt forpligtende aftaler, prioritering af ressourcer, 
ledelsesmæssig opbakning og regelmæssig interaktion. 

Med udgangspunkt i de til enhver tid værende strategiske rammekontrakter mellem Uddannelses- og 
Forskningsministeriet og RUC, Strategi for decentral erhvervsfremme samt dialog med repræsentanter fra 
Region Sjælland, kommuner og lokale virksomheder har RUC sat strategisk fokus på at: 

 

1. RUC bidrager til at højne Region Sjællands unges uddannelsesniveau. 

2. RUC bidrager med kvalificeret arbejdskraft til regionen. 

3. RUC bidrager gennem forsknings- og udviklingssamarbejder til udvikling af Region Sjælland. 

4. RUC bidrager med at opkvalificere og videreudvikle kommunens ansattes kvalifikationer og 
kompetencer via uddannelsespakker (Livslang læring). 

Lejre Kommune har et strategisk fokus på følgende temaer: 

1. Bæredygtige fødevaresystemer i land-by perspektiv med særligt fokus på perspektiver, aktører og 
virkemidler i omstillingen indenfor områderne; klima/biodiversitet, sundhed og samfundsøkonomi i 
bred forstand.  

2. Velfærdsudvikling i bevægelse – nye måder at løse ’velfærdsopgaver’ i landsbyerne. Fx skoler og 
daginstitutioner som ramme for fællesskaber, der rækker ud over børn og unge; digitale 
muligheder for at løse sundhedsopgaver i borgernes eget hjem o.a.   

3. Grønne unge fællesskaber – studieboliger midt i naturen og tæt på storbyen – og unge som 
drivkraft i den grønne omstilling.  

 
Denne aftale tilskynder overordnet at arbejde med FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling: 

Delmål 17.17: Der skal opfordres til effektive partnerskaber 

Der skal tilskyndes og fremmes effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og 
civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber. 

 

Det strategiske partnerskab forudsættes udmøntet i en konkret samarbejdsaftale og handlingsplan 
mellem parterne. 

 

§ 5. Organisering og opfølgning 

Der nedsættes en styregruppe repræsenteret af ledelse fra de to parter.  

o Styregruppen mødes 1 gang årligt. Derudover mødes styregruppen hvert andet år til et 
evalueringsmøde. Evalueringen vil se på, om der er opnået konkrete resultater inden for de 
strategiske fokusområder, og om samarbejdet giver gensidig merværdi for parterne.   
 



Der nedsættes en projektgruppe for hvert samarbejdsprojekt, der indgås, bestående af projektets ledende 
medarbejdere fra de to parter.   

 
o Projektgruppen giver oplæg til styregruppen vedr. taktiske ændringer og orienterer om de 

operationelle aktiviteter. Der kan oprettes ad-hoc speciale projektgrupper, som er sammensat ud 
fra et tematisk samarbejde med særlige faglige krav til projektdeltagerne.  

 

§ 6. Kontaktpersoner  

Roskilde Universitet: Allan Grønbæk, leder af RUC Eksterne samarbejder 

Lejre Kommune: Elsebeth Kirk Muff, Projektdirektør 

 

§ 7. Aftalegrundlag 

Aftalegrundlaget mellem parterne er nærværende aftale inkl. bilag 1 og 2. 

Eventuelle ændringer i aftalegrundlaget kan kun ske ved skriftlig aftale. 

 

§ 8. Parternes underretningspligt 

Parterne skal løbende informere hinanden om ethvert forhold, der skønnes at have betydning for det 
strategiske partnerskab og realiseringen af målsætningerne herom.  

 

§ 9. Evaluering 

Parterne evaluerer løbende partnerskabet og sikrer, at målsætningerne for aftalen nås jfr. pkt. 4. 

 

§ 10. Økonomi 

De to parter afsætter de nødvendige personalemæssige ressourcer til aftalens gennemførsel. I øvrigt 
medfører samarbejdet som udgangspunkt ingen økonomiske forpligtelser. I de årlige handlingsplaner 
udarbejdes der, hvis nødvendigt, et fælles budget til gennemførsel af aktiviteterne. 

 

§ 11. Forsinkelse, mangler og misligholdelse 

Ved en parts væsentlige eller gentagne forsinkelse med en ydelse eller ved mangelfuld ydelse skal 
samarbejdets videre forløb aftales. 

Den forurettede part er berettiget til skriftligt at hæve aftalen i sin helhed, såfremt det ikke lykkes 
at bringe misligholdelsen til ophør, inden 14 dage efter at misligholdelsen er påberåbt over for den 
misligholdende part.  



 

§ 12. Aftalens varighed og opsigelse 

Aftalen indgås fra aftalens tiltræden for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse. 

Aftalen kan opsiges af parterne med 3 måneders varsel.  

Opsigelse får ikke konsekvenser for allerede indgåede samarbejdsaftaler, der er indgået mellem 
parterne. Disse fastholdes indtil de ophører som fastsat i den enkelte samarbejdsaftale. 

 

§ 13. Offentliggørelse 

XXXXX 

 

§ 14. Underskrifter 

Aftalen underskrives af parterne. Hver part modtager en kopi af den underskrevne aftale. 

 

 

For Roskilde Universitet    Lejre Kommune  

Dato:      Dato:  

 

___________________________   ___________________________ 

Hanne Leth Andersen    Carsten Rasmussen 

Rektor     Borgmester



Bilag 1: Samarbejdsaftale  

Samarbejdsaftale om realisering af strategiske indsatser.  
 

§ 1. Aftalens formål 

Denne samarbejdsaftale har til formål at realisere Roskilde Universitet og Lejre Kommunes aftale om 
strategisk partnerskab indgået den XXXXXXXXX.  

Den strategiske partnerskabsaftale ligger til grund for nærværende samarbejdsaftale og fastsætter de 
overordnede rammer for nærværende aftale. 

   

§ 2. Aftalens parter 

Roskilde Universitet (RUC) 
Universitetsvej 1 
4000 Roskilde 
CVR-nr.: 29 05 75 59 

 
Lejre Kommune 
Møllebjergvej 4 
4330 Hvalsø 

 

 

 

§ 3 Aftalens varighed 

Aftalen gælder 2 år fra aftalens indgåelse med mulighed for forlængelse. Aftalen suppleres med årlige 
handlingsplaner, der afstemmes med og godkendes af styregruppen jfr. Aftale om strategisk partnerskab 
mellem Roskilde Universitet og Lejre Kommune. 

Aftalen kan af begge parter opsiges skriftligt med 3 måneders varsel. 

 

§ 4. Opgaven  

RUC skal som regionens centrale akademiske forsknings- og uddannelsesinstitution være den naturlige 
samarbejdspartner for regionens offentlige og private sektors ambition om og evne til at løfte forsknings- 
og uddannelsesniveauet i Region Sjælland. 

Lejre Kommune skal med afsæt i politisk besluttede strategiske udviklingsspor, sikre det gode og 
bæredygtige liv på landet tæt på storbyen i 49 landsbyer og småbyer – nu og for fremtidige generationer. 
Dette skal ske i tæt samarbejde med lokale borgere og virksomheder og med inspiration fra 
ressourcepersoner og vidensmiljøer. 



 

Dette kan kun realiseres hvis begge parter lever op til et gensidigt forpligtende samarbejde, hvor begge 
parter bidrager til fælles vidensopbygning og skaber mulighed for: 

 
- Projekt- og praktiksamarbejde mellem RUC studerende samt Lejre Kommune og lokale 

virksomheder. 
- Fælles rekrutterings- og karrieresamarbejde for de kommende RUC studerende. 
- Udvikling af fælles forsknings- og samarbejdsprojekter mellem RUC forskere samt Lejre 

Kommune og lokale virksomheder. 
- Tæt samarbejde omkring Videre- efteruddannelsesaktiviteter(VEU), hvor der udarbejdes 

uddannelsespakker til de kommunale ansatte (Livslang læring) både på masterniveau, 
enkeltfag og skræddersyet efteruddannelser. 
 

o RUC skal bruge sine internationale platforme og samarbejdsaftaler til at inddrage regionens 
offentlige og private samarbejdspartnere i flere internationale samarbejdsaftaler og kontakter. 
 

o Region Sjællands nøgleaktører har et naturligt interessefællesskab i at varetage, styrke og udvikle 
regionens interesser. Derfor vil det også være naturligt at beskytte og bakke hinanden op, hvis den 
enkelte aktør bliver udsat for pres – ligesom aktørerne kontakter hinanden ved nye fælles 
udviklingsmuligheder. 
 

o Begge parter er forpligtede til at synligøre samarbejdet via fælles branding, arrangementer, 
pressemeddelelser og anden aktivitet, som kan skabe fælles synergi og merværdi.  
 

o Samarbejdsaftalens projekter skal beskrives, så de passer ind i henholdsvis RUC’s og Lejre 
Kommunes projekt- og porteføljemodel. 

 

§ 5. Valg af tematiske indsatsområder 

Parterne vælger tematiske indsatsområder på grundlag af Verdensmål for bæredygtig udvikling samt 
relevante strategier og visioner;  

 

 



 

Udgangspunktet er at løse og implementere de taktiske indsatsområder for begge samarbejdspartnere. Her 
skal fælles SDG (Sustainable Development Goals) anvendes, som det tematiske bindeled (værktøj) til at 
opnå et optimalt samarbejde med synergi – fælles initiativer – fælles resultater i forhold indsatsområder. 

 

Følgende verdensmål har RUC og Lejre Kommune udpeget: 

Verdensmål nr.3: ”Sundhed og trivsel” 

Verdensmål nr.4: ”Kvalitetsuddannelse”  

Verdensmål nr. 7: ”Bæredygtig energi 

Verdensmål nr. 8 ”Anstændige jobs og økonomisk vækst.” 

Verdensmål nr.9: ”Industri/erhverv, innovation og teknologi” 

Verdensmål nr.11: ”Bæredygtige byer og lokalsamfund” 

 Verdensmål nr.12: ”Ansvarligt forbrug og produktion”. 

Verdensmålnr.13: ”Klimaindsats” 

 Verdensmål nr.17: ”Partnerskab for handling” 

 

§ 6. Projektgruppe 

Der nedsættes en projektgruppe for hvert samarbejdsprojekt, der indgås, bestående af projektets ledende 
medarbejdere fra de to parter.   

o Projektgruppen – giver oplæg til styregruppen vedr. taktiske ændringer og orienterer om de 
operationelle aktiviteter. Der kan oprettes ad-hoc speciale projektgrupper, som er sammensat ud 
fra et tematisk samarbejde med særlige faglige krav til projektdeltagerne.  

 

§ 7. Kontaktpersoner  

Roskilde Universitet; Allan Grønbæk, leder af RUC Eksterne samarbejder 

Lejre Kommune; Elsebeth Kirk Muff, Projektdirektør 

 

§ 8. Tidsfrister 

Parternes ydelser skal leveres i aftaleperioden. 

 

§ 9. Ressourceforbrug og økonomi 



De to parter afsætter de nødvendige personalemæssige ressourcer til aftalens gennemførsel. I øvrigt 
medfører samarbejdet som udgangspunkt ingen økonomiske forpligtelser. I de årlige handlingsplaner 
udarbejdes der, hvis nødvendigt, et fælles budget til gennemførsel af aktiviteterne. 

 

§ 10.  Samarbejdspartnere  

 Samarbejdet søges styrket ved et tæt samarbejde med relevante offentlige og private aktører. 

 

§ 11. Forsinkelse, mangler og misligholdelse 

Ved en parts væsentlige eller gentagne forsinkelse med en ydelse eller ved mangelfuld ydelse skal 
samarbejdets videre forløb aftales. 

Den forurettede part er berettiget til skriftligt at hæve aftalen i sin helhed, såfremt det ikke lykkes 
at bringe misligholdelsen til ophør, inden 14 dage efter at misligholdelsen er påberåbt over for den 
misligholdende part.  

 

§ 12. Bilag 

I aftalen indgår følgende bilag;  

1. Aftale af ????????: ’Aftale om strategisk partnerskab mellem Roskilde Universitet og Lejre 
Kommune 

2. Handlingsplan 

 

§ 13. Underskrifter 

Aftalen underskrives af parterne. Hver part modtager en kopi af den underskrevne aftale 

 

 

For Roskilde Universitet    Lejre Kommune  

Dato:      Dato:  

 

___________________________   ___________________________ 

Hanne Leth Andersen    Carsten Rasmussen 

Rektor     Borgmester



HVALSØ BYLAV 
v/ formand Gert Fabrin, Tølløsevej 15, 4330 Hvalsø 

mobil: 2245 7815, mail: gertfabrin@hotmail.com 

I bestyrelsen sidder desuden: Ole Knudsen (næstformand), Finn Nør-Pedersen (kasserer), 
Inger Dahl Krabbe (bestyrelsesmedlem) og Ib Larsen (bestyrelsesmedlem)  

Hvalsø, den 23. december 2020. 

Lejre Kommune 
plan@lejre.dk 

Plan- og bæredygtighedsstrategi 2020 

Hvalsø Bylav mener, at Plan- og bæredygtighedsstrategien som helhed har nogle mangler.  

Oplysningerne om udviklingen siden forrige planstrategi begrænser sig til en opremsning af 
kommuneplantillæg og lokalplaner. Vi synes, at der skal medtages mere om, hvad der er sket på andre 
områder som institutionsområdet, trafikområdet, fritidsområdet osv. 

Desuden savner vi beskrivelser af konkrete handlinger, som skal ske i de kommende fire år. Det gælder også 
her alle områder, så det ikke udelukkende er planområdet. Herved skabes der langt større forståelse for 
sammenhænge mellem kommunens beslutninger og borgernes dagligdag.  

Planen omfatter tre temaer samt et afsnit om partnerskaber. Vi foreslår, at partnerskaber ligeledes anføres 
som et tema. Vi savner et tema, som kan benævnes ”Det gode liv”, et begreb som borgmesteren nævner i 
sit forord. Arbejdet i såvel Kernevelfærdsudvalget som Landsbyudvalget tager udgangspunkt i borgernes 
gode liv, som bl.a. er beskrevet i Vores sted. Derfor bør det være et tema i planen, eftersom det er en stor 
del af kommunens samlede fortælling i diverse planer og skrifter. Specifikke og målbare handlinger vil 
styrke kommunens troværdighed, så fortællingerne ikke bare bliver tomme ord. 

På side 40 er Fjordlands-samarbejdet nævnt under partnerskaber. Destination Fjordlandet er en forening, 
der har til formål at skabe udvikling og vækst for turismeerhvervene i Roskilde, Lejre og Frederikssund 
Kommune. Odsherred og Holbæk er ikke med i samarbejdet men med i Visit Vestsjælland. Odsherred er 
imidlertid ved at gå solo (https://www.tv2east.dk/odsherred/landets-stoerste-sommerhuskommune-gaar-
solo-for-at-lokke-turister-til), og herved er der basis for at trække denne kommune med i Fjordlands-
samarbejdet. 

I henhold til Planloven skal Kommunalbestyrelsen i øvrigt offentliggøre en planstrategi inden udgangen af 
den første halvdel af den kommunale valgperiode. 

Vi har vedlagt nogle kommentarer fra vores medlem Rolf Czeskleba-Dupont. 

Med venlige hilsener bestyrelsen 
Ib Larsen, Ole Knudsen, Finn Nør-Pedersen og Gert Fabrin.
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From:                   Jens August Mellentin 
Sent:                    Tue, 29 Dec 2020 11:25:02 +0100 
To:           Plan (Fællespostkasse + EDS);Niels Rolf Jacobsen;Thomas Opal 
Subject:               Re: Fwd: Re: Til Niels Rolf Jacobsen fra Jens August Mellentin 
Importance:                     High 

Dette citat er fra plan 2021 og taler for udstygning på Hornsherredvej 197 gennem udvidelse af 
byzone , da en sådan udvidelse liger lige for med de nuværende regler for udvidelse af byzone og 
dispensationer fra strandbeskyttelses linjen ved færdigørelse af allerede bebygede områder " , 
Citat fra plan "fordi byudvikling kun kan ske uden 
på eksisterende byzone. Kommunalbestyrelsen ønsker, 
at både eksisterende boligområder og nye kan få nærhed 
til natur og landzonearealer 

On 2020-12-29 09:51, Jens August Mellentin wrote: 

Fremsendes her som kopi til e-mail plan@lejrer.dk for at sikrer at ansøgning om udstygning af 
Hornsherredvej 197 , 4070 Kirke Hyllinge , er fremsendt korekt som ansøgning til regionalplan 
2021 inden 3 Januar 2021. 

-------- Original Message -------- 

Subject
: Re: Til Niels Rolf Jacobsen fra Jens August Mellentin

Date: 2020-12-29 09:32 
From: Jens August Mellentin <mellenthini@mellenthini.com> 

To: 
nrja@lejre.dk, thop@lejre.dk, Mellenthini 
<mellenthini@mellenthini.com> 

Hr Niels Rolf Jacobsen 

I fortsættelse af tidligere skrivelse vedrørende regionalplan 2021 

Jeg ser at i har særlig vægt på boliger og boligområder i lejre kommune i planen for 2021 , jeg 
har også været forbi projektet på den tidligere skole og rådhus i Lyndby, som ser ud til at være 
en rigtig god ide , da det handler meget om boligområder, vil jeg lige sikrer mig at vores 
fremsendte ønsker om udstykning, af del eller hele ejendommen Hornsherredvej 197, som også 
nævnt i vores ansøgning til 2017 plan og tidligere planer, indgår i jeres overvejelser for at gøre 
Hornsherredvej 197 til en del af bestående boligområde som ligger i byzone , jeg ansøger 
hermed at del af eller hele landbrugsejendommen Hornsherredvej 197 inddrages i den 
bestående byzone på Hornsherredvej, ved at udvide bestående byzone på Hornsherredvej , til 
også at omfatte del eller hele ejendommen Hornsherredvej 197 , 4070 Kirke Hyllinge. 

Tak og med venlig hilsen Ester og Jens Mellentin 

On 2020-12-01 00:25, Jens August Mellentin wrote: 

Til Plan 
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Niels Rolf Jacobsen Leder af Plan 
Telefon: 4646 4912 
E-mail: nrja@lejre.dk 
Fra Jens August Mellentin Til Niels Rolf Jacobsen, på vegne af min mor Ester Mellentin , 
Lyndby Strand Brydevang , Hornsherredvej 197 , 4070 Kirke Hyllinge  

Hr. Niels Rolf Jacobsen  

Vedrørende Regionalplan 2021, jeg har været i kontakt med Thomas Opal fra din afdeling, og i 
den forbindelse fald samtalen tilfældigt på den kommende regionalplan , som jeg fortalte 
Thomas Opal, og som du sikkert ved har vi gennem flere/mange år til flere fornyelser til 
regionalplaner, forespurgt om Hornsherredvej 197 kunne udstykkes , vedlagt er foto/kopi af 
min mors sidste skrivelse til jer i 2017 med fuldmagt til mig. 

I forbindelse med 2021 plan vil vi blot forespørger om kommunen kunne havde udstyknings 
idéer eller planer for området og måske interesse i jord til parkeringsarealer og rundkørsel til 
brug for det offentlige område, som kommunen ejer på vand siden, og som beboer i 
kommunen og andre har glæde af som fritidsområde. 

Min mors argumenter for at udstykke fremgår af skrivelse fra 2017 samt skrivelser fra 
tidligere år, som i måske stadig har i jeres arkiver , mit spørgsmål denne gang og for ikke at 
bruge jeres tid unødvendigt , er om i måske selv har forslag og idet til udvikling af området 
som beboelse område , eller om i er åbne for mere turistmæssige installationer som man ser 
ved tankstationen på Hornsherredvej tæt på motorvejen, med ferie installationer som små 
ikke nagelfaste bungalows , camping/telt etc., måske fokus på Vikingetiden/vikingeskibe etc. , 
samtidigt overvejer vi at bruge gårdens bygninger og områder omkring bygningerne til 
alternativ økonomisk aktivitet , som vi naturligvis vil ansøge om i kommunen hvis det bliver 
aktuelt , men på nuværende vil vi meget gerne høre fra jer hvis der er muligheder for at 
udstykke på ejendommen eller om kommunen har andre idéer for området vi kan tale om i 
relation til ejendommen , ejendommens jorde støder op til hornsherredvej på en strækning af 
ca. 500 meter. 

Med Venlig Hilsen  

Jens August Mellentin  

42 33 39 11 

mellenthini@mellenthini.com 
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From:                   Jesper Reumert 
Sent:                    Sun, 3 Jan 2021 18:25:18 +0100 
To:           Klima (Fællespostkasse);Plan (Fællespostkasse + EDS) 
Cc:           Niels Boye 
Subject:               Input til Lejre Kommunes forslag til Plan- og bæredygtighedsstrategi samt Klimaplan 
2020-2050 

Til rette vedkommende! 
Hermed vedlagt bemærkninger til de to dokumenter i høring fra Levende Landsbyer i Lejre. 
Kvitter gerne for modtagelsen. 
Hilsener 
Niels og Jesper 
Input til Lejre Kommunes forslag til Plan- og bæredygtighedsstrategi samt Klimaplan 2020-2050 
Levende Landsbyer har følgende bemærkninger til de to dokumenter: 
Tydeligt ansvar for klimaindsatsen i kommunen og løbende opfølgning hvert 2. år 
Klimaindsatsen er enormt vigtig – og noget af det vigtigste i de næste mange år og derfor er der behov for at ansvaret bliver placeret hos en eller 
flere kommunale medarbejdere. Det er samtidigt oplagt at se på søjleopdelingen, og lave en mere tværgående organisering, så alle dele af den 
kommunale administration er repræsenteret i et tværgående klimaudvalg. Hertil kommer et politisk udvalg som kan være med til at prioritere 
indsatsen, følge op på om delmålene bliver indfriet min. Hvert andet år og om nødvendigt igangsætte nye indsatser, for at sikre at Lejre når 
målene om 70 % nedbringelse af CO2  
Ny lommeregner og reel medregning af klimaeffekt i alle større beslutninger 
Transport står for 51 % af CO2 udledningen. Der er brug for, en gang for alle, at politikerne får en anden lommeregner. Det kan godt være at 
kommunen sparer penge ved at centralisere dagplejen i de tre gamle borgmesterbyer – men for brugerne bliver det dyrere når de skal transportere 
deres små til dagplejen og samtidigt øger det transportbehovet. Derfor vil vi pege på at hvert forslag der fremlægges for udvalg og 
kommunalbestyrelse, at der indgår en vurdering af betydningen på klimaet. 
Flere konkrete eksempler - både i plan og i test i landsbyerne 
Vi er sikre på at mange gerne vil gøre noget for at blive selvforsynende med energi. Vi savner nogle mere konkrete bud på hvordan det kan sikres 
– nogle beregningsmodeller på fælles solcelleanlæg, selvforsynende boligområder eller delområder af en landsby som kan kombineres med
energioptimering af de enkelte boliger.
Centralisering giver ikke bedre bæredygtighed!
Vi savner at planlægningen tager afsæt i at minimere transporten. 60% af borgerne oplever at de er afhængige af deres bil. Det er blevet meget
svært for en børnefamilie at undvære en bil og specielt hvis man bor udenfor stationsbyerne. Det må vi ændre, ved at fastholde et servicetilbud i
flere byer, i stedet for at samle det i de gamle borgmesterbyer. Så planlægningen skal tage udgangspunkt i at reducere klimabelastningen, sikre et
højere kommunalt serviceniveau i flere byer, fremfor den nuværende centralisering.
Fasthold de syv skolebycentre - bæredygtighed er også at have helt lokale servicetilbud
Bæredygtighed er også at sikre grundlaget for at der fortsat kan være indkøbsmuligheder i de mindre byer - og dermed skal der ikke udbygges
yderligere dagligvarekapacitet i stationsbyerne. I stedet skal kommunens planlægning sikre at der samlet bliver mulighed for at leve godt i alle
dele af kommunen (jf. de syv skolebycentre). Det er derfor væsentligt at fastholde visionen om syv skolebycentre (jf. side 22 i
Landsbyvisionarium) - hvorved stort set ingen har mere end 3 km til en by med indkøb, skole, pasningsmuligheder, ældreboliger mv.
Tydelighed omkring Lejres 49 landsbyer og deres forskelle
Der tegnes et uklart billede af kommunen, fordi der ikke i højere grad skelnes mellem de gamle borgmesterbyer, de større landsbyer med skoler
og de mindre landsbyer. I stedet bliver der brugt termer som byer og landsbyer som giver en helt anden betydning end småbyer og landsbyer som
anvendes i ”Vores sted”. Andre steder tales om stationsbyer. Der bør ske en konsekvent tilretning og præcisering, og hvor de syv skolebycentre
indgår. Ellers bliver det svært at se den mere detaljerede prioritering.
Stop “forstadsificering” - sæt grænser for hvor store byer må blive - og stop yderligere udbygning i Hvalsø og Lejre
Vores sted slår fast at kommunen består af 49 småbyer og landsbyer – og samtidigt fastslås det at der ikke er nogen større byer. Derfor bryder det
med visionen når Hvalsø skal gøres til lokalt indkøbs-centrum, stedet hvor de kommunale tilbud samles etc. Vi mener der bør sættes en fysisk
grænse for hvor meget særligt stationsbyerne skal vokse. Vi ønsker et stop for yderligere ny udbygning af Hvalsø og Lejre, og i stedet et fokus på
de øvrige landsbyer og sikring af et højere serviceniveau i hele kommunen. Grænsen for udvikling skal sikre at der ikke fortsættes med at
udbygge ud over nyttigt landbrugsland (som kunne have været brugt til bl.a. carbonfiksering og fødevareproduktion). Grænserne skal også
reducere risikoen for at de tre byer kommer til at minde om spredte “forstader” - og i stedet medvirke til at bykerner revitaliseres i respekt for
deres kulturværdier. Endelig skal grænserne sikre at der også på lang sigte, fastholdes åbent land omkring, og mellem, byerne.
Gentænk bæredygtighed i byggeri - og skab større diversitet og bæredygtighed i nybyggeri
Lejre kommune bør bæredygtighed ses som andet end livet i nybygget parcelhus med “tæt” adgang til offentlig transport. Der bør være andre
modeller, og i højere grad i stedet sikres rum til alternative livsformer i form af små jordbrugslodder, tiny-houses i klynger i nye og evt.
midlertidige udstykninger - som samlet giver mulighed for at leve i en mere lokalbaseret liv- og livsform.
Hvem skal drive og have gavn af udviklingen i Lejre kommune?
Det er aparte at vi lader udviklingen af kommunen være op til større lodsejeres frasalg og enkelte investorer, som umiddelbart kun investerer der
hvor det for dem er sikrest (og dermed oftest i stations-byerne) at skabe en stor fortjeneste - ofte ved at udstykke i små grunde med store
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parcelhuse. Det er ikke incitamenter der fremmer bæredygtighed i kommunens udvikling, og bidrager til at skævvride kommunens udvikling af 
syv mere jævnbyrdige skolebycentre. Der er i højere grad brug for en mere aktivt styret kommunal drivende rolle af hvor der skal udvikles - og 
som sker for, og på vegne af, kommunens geografi og borgere. 
Forudsæt lokalt- og borgerejet deltagelse i fremtidige klima- og energiprojekter  
Befolkningens accept af nye klimatiltag og reelt medejerskab er forudsætningen for egentlig bæredygtighed. Solcelleanlæg, vindmøller og 
lignende bør derfor kun opføres hvis de er ejet af borgerne i området og kan medvirke til at fremme attraktivitet i eksisterende bygninger/arealer - 
fx som del af renovering eller som nyt tag på bygninger - og i øvrigt i en skala som er tilpasset omgivelserne og kan fremme den lokale 
biodiversitet. 
Med venlig hilsen 
Levende Landsbyer 
Niels Boye og Jesper Reumert 
Links: 
https://www.lejre.dk/media/15628/planogbæredygtighedsstrategi2020-201020_opslag_redu.pdf 
https://www.lejre.dk/media/15620/lejre-klimaplan_hoering.pdf  

https://www.lejre.dk/media/15628/planogb%25C3%25A6redygtighedsstrategi2020-201020_opslag_redu.pdf
https://www.lejre.dk/media/15620/lejre-klimaplan_hoering.pdf


Lejre Kommune 

Møllebjergvej 4 

4330 Hvalsø 

Plan@lejre.dk 

Den 3. januar 2021. 

Høringssvar 

Lejre Erhvervsforums bestyrelse har gennemlæst og drøftet fremsendte udkast til Lejre Kommunes nye 

Plan- og Bæredygtighedsstrategi. Bemærkninger hertil følger nedenfor: 

Jf. s. 17: Det nævnes flere steder at små boliger ønskes. Det skal ikke stå i vejen hvis nogen  ønsker større 

boliger. Spørgsmålet er om almindelige parcelhuse er små boliger? Vi som erhvervsforening ønsker ikke at et 

krav til boligens størrelse skal begrænse udviklingen. 

Jf. s. 24: Placering af erhvervsområder – vi finder det særdeles positivt at det kommer med. Citat: ”og for at 

bruge arealerne optimalt….lægges vægt på potentialerne for at danne symbioser og erhvervs-fælleskaber…” 

Dette kan godt opfattes som varm luft, da det burde være generelt og ikke kun i forbindelse med 

erhvervsområder. 

Jf. s. 26-27: Erhvervssymbioser, deleøkonomi og fælles faciliteter. Man ønsker at integrere livet i byerne, 

erhverv i landsby, hvilket passer fint i Lejres DNA og med afsæt i plan- og bæredygtighed.  

Jf. s. 34-35: National målsætning om 20-25% dækning af skov i 2100, Lejre kommune skal så have yderligere 

800 hektar. Dette er forholdsvis meget og kræver at skovrejsningsplanen revideres. Derudover er der de 

fredede områder hvor skovrejsning er forbudt. Der opfordres til at infrastruktur, herunder trafik tænkes ind 

når der planlægges for nye boligområder samt turisme og fritidsaktiviteter. Dette betyder at der skal arbejdes 

for at det ikke får negative konsekvenser for lokalområderne, så myldretidskaos kan reduceres.  

Med venlig hilsen 

Sidse F. Juncker 

f. formand Johan Scheel, Lejre Erhvervsforum

Johan.scheel@ryegaard.dk 

Mobil 40 14 60 32 
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Rolf Czeskleba-Dupont, Ph.D. energi og samfund  januar 2021 

HØRINGSSVAR TIL LEJRE KOMMUNES 
PLAN- OG BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI 2020 (PBS) 

Overordnet spørger jeg, om referencen til ’Vores Sted’ fatter kompleksiteten i den 
geografiske virkelighed, som PBS har med at gøre. Dernæst kommenterer jeg 
udvalgte steder i beskrivelsen af hhv. tema 1 (BOSÆTNING) og især tema 3 
(KLIMA, ENERGIOMSTILLING OG MOBILITET). Sidstnævnte kommenteres 
både generelt, herunder med hensyn til kommunens klimaaftryk, og specielt med 
hensyn til ikke-bæredygtige alternativer, der kan udbrede sig ved den planlagte 
udfasning af olie- og naturgasfyr; og kommunens mulige og nødvendige indgreb for 
at hindre dette. Efter min opfattelse af bæredygtig udvikling, som jeg har både forsket 
og undervist i, kræver en sådan, at kommunen støttet på retvisende analyser fremmer 
lokalt engagement for klima-retfærdighed i forhold til vores fælles fremtid. 

A) Bemærkninger til VORES STED (SIDE 6-9)

 Under overskriften ”Mere ’Vores sted’” siges: ”Lejre Kommune er et
sted – eller rettere 49 småbyer og landsbyer og en hel masse steder. Vi 
har valgt at være en landkommune.” Og der tilføjes: ”Her er der, 
sammenlignet med andre kommuner, ikke store, dominerende byer.” 

Hvilket er en sandhed med modifikationer. Påstanden udhules i 2020 med 
en planlagt centralisering af detailhandelen i Hvalsø, jf. forslaget om 
Søtorvets anden udbygnings-etape med endnu et supermarked. Som 
bemærket i mit korte høringssvar til lokalplan LK 79 A+B, øger denne 
regulering af detailhandelen gennem lokalplanerne snarere uligheden i et 
by-hierarki. 

 Afslutningsvis siges: ”Visionen om Vores Sted er en langsigtet vision”.

Men derfor bliver vores sted i hverdagslivet næppe afkoblet fra 
Hovedstadsregionen. Kommunen er selvfølgelig interesseret i at 
tiltrække nye erhverv, men planen bør tage hensyn til, at hovedparten af 
befolkningens daglige erhvervsaktivitet også i fremtiden vil være knyttet 
til regionale arbejdspladser uden for kommunen og forblive afhængig 
af udviklingen i et større hele. Pendling er ikke kun et transport-
fænomen, men et livsvilkår for borgerne i vores hyggelige sted. 
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B) Bemærkninger til tema 1 BOSÆTNING (side 10-17) 
 

 Under overskriften ”Bæredygtige og klimabevidste byer og boliger” 
hedder det om klimaproblemet kun: ”En stor del af Kommunens 
klimaaftryk kommer fra vores boliger.” Jeg savner en uddybning og 
forklaring i forhold til kommunens samlede klimaaftryk, gengivet på 
side 32. I stedet for omtales her kun indeklima i boligerne og 
indeklimamærkning (side 16).  

 
Ikke-bæredygtige sider af bosætningen fejes herved under gulvtæppet, i og 
med at der ikke siges noget om sundhedsfarerne både i indeklimaet og hos 
naboer, der er forbundet med træfyring. F.eks. øges risikoen for demens 
ifølge en undersøgelse i Umeå, som den danske Demens-Forening 
anerkender som lødig, i områder med tæt brændeovnsrøg med 70% for folk, 
der selv fyrer løs, og 30% for naboer, se 
http://braenderoeg.dk/news.php?id=121. Og dette er kun en af mange 
sundhedsbelastninger fra brændeovne og lignende. 

 
Kommunen bør derfor planmæssigt tage hensyn til, at Lejres omtrent 7500 
små træfyringsanlæg (DCE-notat januar 2018 om antal og placering af små 
fyringsanlæg) ifølge regelmæssige undersøgelser fra Statens Institut for 
Folkesundhed ved SDU har generet over 4000 af kommunens medborgere 
i deres boligkvarter. Dette findes dokumenteret i Solveig C.- Duponts bog 
’Brænderøg og helbred’, afsnit II E om boligmiljø-undersøgelserne; 
kommunale procenter er her indtegnet på Danmarkskortet side 117: Lejre 
står til 16%; eller godt 60% over landsgennemsnittet af røg-generede. 

 
C) Bemærkninger til tema 3  

KLIMA, ENERGIOMSTILLING OG MOBILITET (side 28-37) 
 

 Til det indledende billede med solceller på tagene af Allerslev skole: det 
er fint med fremme af solcelle-anlæg, der ikke optager store arealer i 
landskabet.  

Kommunen kunne også efterspørge transparente solceller, der kan 
monteres som vinduer på f.eks. kontorbygninger. Siemens havde dem 
allerede i 1989 i skuffen på sit hovedkontor i München – som der blev sagt: 
for det tilfælde at en rød-grøn regering var kommet til. 

 
 Til selve indledningen: Her hedder det prisværdigt, at klimaomstillingen 

”kræver en ny tilgang med fokus på helhedsorienteret bæredygtig 
samfundsudvikling.”  

http://braenderoeg.dk/news.php?id=121
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Dermed kan der skabes en dialog baseret på den klassiske opfattelse af 
bæredygtig udvikling som en kombination af miljøpolitik og 
udviklingspolitik på alle geografiske niveauer (’Tænk globalt, handl 
lokalt’). Eller ’den lokale vej til Brundtland’, som en af kommunens 
borgere tidligere har skrevet om med konkrete pionér-eksempler (Oluf 
Danielsen). Selv har jeg i en bog om geografididaktik kaldt dette for 
’geografisk bæredygtig udvikling’ for at kunne fatte helheden i delene og 
deres kortlægning i tid og rum. 

 
 Til Lejre kommunes klimaaftryk:  Som det siges i forbindelse med 

cirkeldiagrammet side 32, udgør den samlede mængde af CO2e-udslip 
(foruden CO2 også andre drivhusgasser med mindre langvarig 
belastning af atmosfæren) knap 214 000 tons. De fordeler sig på de tre 
sektorer transport med 55%, energi med 28% og landbrug med 15%.  

 
CO2e fra energi er imidlertid mindst 38%, når vi regner CO2-udslip fra 
afbrænding af skovbiomasse med, som det bør. Danmarks Statistik gjorde 
det f.eks. i sit grønne nationalregnskab (i samarbejde med andre statistiske 
kontorer), fordi de skal opgøre årets faktiske forhold helt uden 
spekulationer om skovenes langsigtede fremtid.  
 
Altså: uden en retvisende opgørelse af CO2 fra afbrænding af 
skovbiomasse er klimaaftrykket fejlvurderet (se i øvrigt mine bemærkninger 
til klimaplanen). 

 
Fortsat bemærkninger til tema 3, særligt om 
’Omstilling til fossil-fri energiproduktion og varmeforsyning’ (side 32/33): 

 
 ’Omstillingen til mere fossilfri opvarmning bliver et af de steder, hvor Lejre 

Kommune skal sætte ind i de kommende år’ (side 32). Der skal nedlægges 
mange oliefyr og især naturgasfyr til fordel for varmepumper, ’også 
kollektive i lidt større skala.’  
 

Dette er de fine alternativer, men glemt er det ubehagelige spørgsmål, hvordan 
kommunen vil forhindre, at folk går over til træfyring f.eks. med brændekedler, 
der sluttes til de eksisterende radiatoranlæg? Lykkes det ikke, så stiger den 
faktiske CO2-udledning voldsomt, især over for naturgas.   
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 Fossilfri er ikke det samme som bæredygtig: Lejre Kommune er i praksis enig 
med Furesø kommune om, at brændeovne ikke er bæredygtige, som det er 
indskrevet i Furesøs Kommuneplan 2017. Med bæredygtigheds-argumentet 
som begrundelse har kommunen indført forbud mod skorstene hhv. 
brændeovne i nye lokalplaner i byzone (Dette er omsat i praksis, uden at en 
eneste skorstensfejer har klaget imod det). Se 
https://furesoe.dn.dk/departments-media/19867/furesoe-kommuneplan-2017-
hovedstruktur.pdf 
Se især punkt 3.9: ”Der må ikke etableres skorstene til brændeovne i nye 
boliger i byzone.” Og i bilag 1 under ’Krav til bæredygtighed/Forurening’: 
”Brændeovne skal af miljøhensyn undgås i nye boliger.” 
 

Derfor har Lejre kommune i lighed med Furesø vedtaget at forbyde skorstene i 
nye lokalplaner. 

 
Af hensyn til klimaet er det heller ikke nok at reducere fossile brændslers 
drivhusgasser, hvis man erstatter dem med endda større mængder af CO2 (og 
metan) fra træfyring. Atmosfæren kender ikke til forskelle mellem CO2 fra 
fossile kilder og fra nutidige. Der udledes masser af CO2 fra træ-biomasse, idet 
den for halvdelens vedkommende består af kulstof, som ved forbrænding bliver 
iltet:  en del C (carbon) giver sammen med 2 ilt-atomer CO2. Det er derfor mere 
retvisende at tale om de-carbonisering, som også omfatter metan (CH4). (Metan 
udledes fra træfyring med henved 3000 tons om året, jf. S.C.-Duponts bog, side 
60). I øvrigt udledes der fra biomasse (kulhydrater) også mere vanddamp, Jordens 
primære drivhusgas, end fra de i jorden raffinerede kulbrinter. 

 
 ’Igennem de sidste 10 år har der i Lejre Kommune været flere biogasprojekter 

undervejs, men ingen er endnu kommet til realisering’ (side 33) 
Skepsissen er berettiget al den stund, at der i 90’erne allerede var et større biogas-
projekt planlagt i Hvalsø kommune, som strandede på tvivlsom politisk 
modstand. Det er ærgerligt, fordi der som nævnt i oplægget er muligheder for 
gradvist at erstatte naturgas gennem biogas i en transparent og glidende overgang 
til vedvarende energi (som det sker med bygassen i København under HOFORs 
regi). Megen tid er allerede gået til spilde, siden vi i 1980 skrev i bladet 
VEDVARENDE ENERGI: ’Oplagt at erstatte naturgas gennem biogas.’ 

 
 ’Og sidst men ikke mindst vil vi arbejde med energibesparelser’ (side 33) 
Det påpeges med rette, at der vil komme et stort elforbrug, når flere og flere 
samfundsfunktioner bliver elektrificeret, herunder gennem ’flere elvarmepumper’. 
Hertil skal kun bemærkes, at varmepumper også kan fås som gasdrevne. 
Spørgsmålet er jo ikke mindst, hvortil Danmark i fremtiden vil udnytte det store 

https://furesoe.dn.dk/departments-media/19867/furesoe-kommuneplan-2017-hovedstruktur.pdf
https://furesoe.dn.dk/departments-media/19867/furesoe-kommuneplan-2017-hovedstruktur.pdf
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naturgasnet, der i 1980’erne blev lagt på kryds og tværs over hele landet, herunder 
gennem Lejres territorium. Transmissionsledningerne kan bruges til transport af 
brint, idet svejsningerne er tilstrækkeligt tætte til det. Det drejer sig om en del af 
Danmarks nationalformue! Men ja, alle forsyninger skal dimensioneres i forhold 
til et forbrug, der formindskes gennem optimal energiudnyttelse (et begreb der 
også bruges i forbindelse med husenes energiattester).  

 
Bemærkninger til afsnittet ’Lejre kommune vil…’ (side 35) 

 Lejre Kommune vil ’planlægge for og stimulere til skovrejsning, der kan binde 
CO2, blandt andet gennem indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse’ 

Et godt tiltag for at styrke Lejre som virkelig økologisk kommune, der fremmer 
biodiversiteten. Angående grundvandsbeskyttelse er det nærliggende at udvide 
boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til 100 m omkring boringen, som man 
gør i tyske Wasserschutzgebiete. Ideen har været kendt længe i Danmark, f.eks. 
skrev direktør for Odenses vandforsyning, Georg Andrup, i 1960 en bog om, 
hvordan man kan finde områderne ved at følge vandets afstrømingsmønstre. 

 
 Lejre Kommune vil’… gøre varmeforsyningen i både boliger og erhverv 

fossilfri, bl.a. ved aktivt at udfase olie og naturgas som opvarmningsform, og 
introducere nye kollektive løsninger, hvor det giver mening’. 

Hele udfasningen af de fossile brændsler giver kun mening, hvis man kan 
forhindre, at folk vælger træfyring som erstatning? Faren er da overhængende, al 
den stund at Lejre kommunes cirka 7500 brændeovne, -kedler og pillefyr (DCE-
notat januar 2018 om antal og placering af små fyringsanlæg) næppe via 
markedsmekanismer alene kan erstattes gennem brændselsfri teknologi.  

For at sikre bæredygtige løsninger har Kommunen et redskab til planmæssige 
indgreb: Lejre Kommunes Forskrift for brug af fastbrændselsovne omtaler 
geografiske områder, der kan være uegnede til små træfyringsanlæg (§14). 
Udvalget for teknik og miljø har til mødet den 5. november 2018 blandt andet 
medtaget forslaget om en kortlægning, der indkredser disse kritiske områder, jf. 
mine bemærkninger til energiplanen (henvisning til UTM-mødets bilag 3).  

Mon ikke det også derudover giver mening – fordi det er bæredygtigt i forhold til 
luftforurening og sundhed – generelt at indføre mere virksomme restriktioner 
mod brug af fastbrændselsovne? Ved revisionen af forskriften på mødet den 
5.11.2018 kom både lang- og kortsigtede forslag på bordet for at løse problemet 
(UTM-mødets punkt 8 med 3 bilag). Forslagene blev dengang afkoblet fra 
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forskriftens revision, men burde i fremtiden indgå i plan- og 
bæredygtighedsstrategien.  

 Lejre Kommune vil ’bidrage til en øget vedvarende energiproduktion…’

Det er prisværdigt at der på det operationelle plan omtales solcelleanlæg, 
havvindmølleprojekter, lokalt produceret biogas og mere økologisk landbrug. Det 
er et godt oplæg til diskussion og beslutningstagen under inddragelse af borgerne. 
Måske vil de ikke have for store solcelleanlæg på markerne; eller vil have lokalt 
producerende vindmøller. 

Men det er ligesom i energiplanen 2020-2050 helt utilstedeligt at fortie den 
udbredte brug af stamtræ til energiformål, som regnes som vedvarende 
energi: 50 års binding af kulstof, som kan ses på årringene, futtes af i en enkelt 
fyrings-seance, uden at der er garanti for, at en tilsvarende mængde kan bindes de 
næste 50 år. Her truer øgede globale og regionale temperaturer at få skovene til at 
tippe til netto at afgive CO2, se mine bemærkninger til klimaplanens 
sammenfatning. 

Det tilbageskuende skin-argument (’der futtes ikke mere kulstof af, end træet har 
optaget’ – hvilket også gælder de fossile brændsler) er ikke brugbar i en plan-og 
bæredygtighedsstrategi, der handler om klima-retfærdighed i forhold til 
fremtidige generationer. Den kræver derimod at erkende, at afbrænding af skov-
biomasse øger atmosfærens koncentration af klimagasser på et tidspunkt, hvor det 
modsatte er bydende nødvendigt. Plan- og bæredygtighedsstrategien underminerer 
sin egen satsning på skovrejsning, hvis ikke disse forhold i vores omgang med 
skovressourcerne som brændselsreservoir gøres til genstand for seriøse drøftelser. 



Høringssvar til Lejres Plan- og bæredygtighedsstrategi 2020 

”Meget få steder på Sjælland byder, som Lejre Kommune, på både det ægte landsbyliv i naturen og 
nærheden til storbyens mangfoldighed. Netop nærheden til storbyen giver en unik mulighed for et 
samspil, der både er til gunst for bosætningen og erhvervsudviklingen, men også sætter os i en 
særlig situation i forhold til at finde klimavenlige løsninger.”  

Sådan står der i Plan-og bæredygtighedsstrategien, som er sendt til høring. Jeg har et par 
kommentarer til planen. Den hænger sammen med den klimaplan, som er sendt til høring samtidig 
med denne plan.  

I Plan- og bæredygtighedsstrategien er der 3 temaer, som alle beskriver, hvad kommunen vil gøre i 
fremtiden, og i denne plan er der endda en oversigt over de lokalplaner og kommuneplanstillæg, der 
har været siden kommuneplan 2017 blev vedtaget. 

Jeg synes ikke, man kan adskille tema 1 om boliger fra tema 3 om klima og mobilitet. Efter min 
mening kan man ikke bygge bæredygtigt og CO2 neutralt uden at være klar over, hvordan man 
løser problemet med de mange beboere, der skal pendle hver dag til arbejde, skole og 
fritidsinteresser i deres indtil flere biler. 

De mange planer, der står bagerst i planen, har vist at der kun er kommet flere mobilitets- og 
klimaproblemer hver gang, der er bygget et nyt område. Det er ikke så let at ændre beboernes vaner, 
når de først har to/tre biler. 

Desuden mangler jeg helt et tema om sundhed. Bæredygtighed handler også om de mennesker, der 
skal bo i husene. Det er ikke ligegyldigt, hvilken livskvalitet de får ved at flytte ind i de 
nye/renoverede huse. Det handler om støj, luftforurening og andre forhold, der har indflydelse på 
vores helbred. Vi er en kommune, hvor flere meget støjende veje krydser. Hvordan forholder man 
sig til flere storme og større mængde nedbør? 

Jeg håber, at der i den reviderede kommuneplan vil blive taget hensyn til de problemer, der har 
været i forbindelse med de planer, der er blevet vedtaget siden 2017. 

Med venlig hilsen  
Anders Bredsdorff 
Byvejen 58 
4320 Lejre 
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From:                   Eva Fredftoft 
Sent:                    Sun, 3 Jan 2021 22:20:13 +0100 
To:           Plan (Fællespostkasse + EDS) 

Hej 
Bæredygtige mobilitetsløsninger: 
Der er alt for dårlige muligheder for at vælge et alternativ til bil. 
Dette gælder både voksne og børn. Som vi jo må køre i bil ---- 
For I Hvert fald Hvalsø by og opland er alt for cykel-USIKRE. 
Hvis du vælger at gå på indkøb, så er der vanskeligt plads på fortovene til dig og din vogn du trækker 
efter dig. Så du må ud på vejen med dig og dine indkøb. 
DET SKAL VÆRE NEMT AT VÆRE FODGÆNGER  
OG CYKLIST. 
ELLERS TAGER VI BILEN. 
og når vi taler om fællesskab - vores sted. 
Så kan vi mødes og snakke - når vi tager gåturen. I El-bilerne- kører vi bare forbi hinanden. Når vi 
tager på gåtur - ku vi mødes undervejs til en tår kaffe - Cafeer er der ikke brug for hvis vi alle haster 
afsted i vores el-bil. 
Men det kræver gode gangarealer. 
Varmeforsyningen : 
skal være fossilfri. Sådan er det. Ja. 
Stå ved kommunekontoret i Hvalsø. Se ud over byen. Byen ligger smukt nede i en lavning omgivet af 
skove og marker. 
Ja, I kan slet ikke se hvor vi bor! I ser ikke husene. 
I ser ikke alle husene - de blandede kvarterer med høje villaer, halvanden plan med kælder imellem 
etplanshuse og rækkehuse. 
Mange har elvarme - og det er dyrt - så det er erstattet af brændeovne.Mange har fjernvarme - men 
bruger også brændeovnene flittigt. I vores område er det nemt at få brænde. MEN 
Det giver en forfærdelig forurening med mikropartikler vi sender ind i hinandens huse. 
Så der er ingen ting at glæde sig over -  
selvom træ er grøn energi. Så bliver vores lunger sorte.  
Vi kan bare ikke se det. 
Med et jernbanespor midt gennem byen - Der laver en 5 meter høj mur - bliver luftskiftet endnu mere 
reduceret end det at vi ligger i en lavning i landskabet. 
Jeg mangler tiltag der mindsker gener ved brænderøg. 
Der er intet bæredygtigt ved brænderøg. 
Vi forurener hinandens ude -og indemiljø. 
(hvis det ikke kan forbydes, kunne man forlange meget højere skorstene. Meget højere. Et enplanshus 
har UDMUNDING af skorsten i højde med naboens terrasse. Det er ikke bæredygtigt med en 
skorstensmunding 5 m fra dit vindue, din terrasse, din terrassedør - når du lufter ud. Der er også nogle 
dimser der kan sættes på skorstenen - der sender røgen meget højere op i luften = fortynding) 
Solcelleanlæg på marker. er et ønske. 
Prøv at se luftfoto af solcelle-marker.  
Der er intet grønt ved solcelle-marker.  
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DET ER SORT ENERGI. 
Solceller er geniale. De skal op på tagene,  
I bør lave komunale tiltag der tilskynder borgerne til at få solceller på tagene.  
Solcelleparker -  
ødelægger natur.  
Mindsker fødevareproduktionen. 
Marker skal laves til skov. 
Marker skal laves til solcelleparker 
Hvad med fødevareproduktionen.? Dyrkede jorde fjerner CO2. 
Vi mangler mad på jorden.! 
Vi mangler mad på jorden ! 
Bæredygtigt er mere end at lave energi uden udskillelse af CO2. 
Bæredygtighed er meget mere. 
mvh 
Eva Fredtoft 



From:                   Mads Vallø 
Sent:                    Sun, 3 Jan 2021 22:33:54 +0100 
To:           Plan (Fællespostkasse + EDS) 
Cc:           agh.egebjerggaard@gmail.com 
Subject:               Nyt bolig område 
Attachments:                   Rorupvej Bilag 1.pdf 

Hej 
Hermed kommentarer til Lejre Kommunes Plan- og bæredygtighedsstrategi 2020 
Jeg vil på vegne af Anders Green Hansen og Kirsten Hansen komme med forslag til byudvikling af nyt 
område til boliger i Lejre. Ejendommen er billigende Rorupvej 21 A 4320 Lejre mat nr Højby By, Rorup 10a 
Se vedhæftet kort over nyt udvikling område. 
Anders og Kirsten er cc på denne mail. 
--  
Med venlig hilsen 
Mads Vallø 
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Areal 51000 m²

Bilag 1



From:                   Anne Stausholm 
Sent:                    Tue, 22 Dec 2020 11:03:07 +0100 
To:           Plan (Fællespostkasse + EDS) 
Cc:           Mette Straarup;Jakob Stausholm 
Subject:               Forslag til Kommuneplan 2021 
Attachments:                   Lindegården_ForslagLejrekommuneplan_2020_compressed.pdf 

Til Rette Vedkommende 
Hermed fremsendes forslag til Lejre Kommuneplan 2021. 

Forslaget indeholder eksisterende bebyggelse og opførelse af ny bebyggelse på Lindegården i Herslev. 

Såfremt forslaget giver anledning til spørgsmål og behov for korrektioner i forhold til det videre forløb, står vi 
meget gerne til rådighed for en dialog. 

Vi ser frem til det fortsatte samarbejde. 

Bekræftelse på modtagelse imødeses. 

Med venlig hilsen 
Jakob og Anne Stausholm 

Med venlig hilsen 

Anne Fischer Stausholm,  
Indehaver. Landskabsarkitekt, Danske Ark og MDL 
Tlf.: +45 25 37 22 29 
E-mail: afs@annestausholm.dk

Anne Stausholm Landskabsarkitekter, Herslevvej 49, Herslev, 4000 Roskilde. 
Tlf.: +45 46 40 27 71  
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At bygge ind i den eksisterende landsby med nye bæredygtige 
boliger, der tilgodeser alle boligformer og mennesker på tværs af 
alder og sociale skel.

At Lindegården viser vejen frem og giver eksempler på, hvordan 
mennesker kan bo sammen på en bæredygtig måde med de ser-
vicefunktioner og den frihed og individualisme, der ligger i vores 
tidsalder.

At styrke de synergier, der ligger i landsbyfællesskabet og  bidrage 
til at styrke landsbyens miljø, som en boform, der har meget at 
byde på.

At tid, som begreb, og som er noget af det mest værdifulde vi 
har, bliver prioriteret, så en hverdag med arbejde, familie og fritid 
bliver meningsfuld.

At den samme lokalitet kan tilbyde flere ting på tværs af 
generationer og som et aktivt tilvalg. 

VI DRØMMER OM....
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INTRO

Med Lindegården vil vi gerne styrke det lokale landsbyfællesskab i Herslev, som vi i 
mange år har været en del af. Vi vil gerne give ���mulighed for at nyde dette meget 
smukke område. Gården har skiftet ejer i 2019, og det er vores ønske at udvikle gården 
til et nutidigt fællesskab med respekt for historien.

Vi ønsker at skabe et visionært eksempel på et bofællesskab med implementering af en 
række af de trends, der er fremme i tiden. Udvikling af Lindegården kan styrke stedets 
egenart og understøtte Lejre Kommunes branding som ”Vores sted”. 

Vi ønsker at bidrage til landsbyudviklingen, som Lejre Kommune har fokus på. Og 
vi ønsker at understøtte tankerne bag “En del af Herslev”, som Herslev Bryghus er 
omdrejningspunkt omkring. 

Lindegården er centralt beliggende i Nationalpark Skjoldungernes land. Nærheden til 
Roskilde Fjord og de aktiviteter, der foregår i Herslev, bringes yderligere i spil og udbyg-
ges med tankerne, der ligger til grund for vores projekt.

Lindegården udvikles, som familie-, senior- og �����������. Bebyggelsen kan  
rumme beboelse og fælles aktivitetshuse, mikroerhverv og kontorfaciliteter. Arealet har 
også fælles grønne områder og fællesarealer, der kan indgå som en del af mikroerh-
vervene. 

Lindegården skal inkludere det lokalsamfund, den er en del af. Graden af fællesskab og 
udvikling af mikroerhverv og kontorfællesskaber kan ���foregå og styrkes yderligere i 
samspil med Herslev landsbys øvrige borgere. Vi tror på større �������både bo- og 
arbejdsmæssigt og med endnu større vægt på fællesskabet generationer imellem. 

Det lyder godt og det er det også. Heldigvis er der plads til meget mere af samme slags. 
Det er det, som vi ønsker, at Lindegården bidrager til.

December 2020

Jakob og Anne Stausholm

Lindegårdens karakteristiske indgangsport tæt på Herslev Bygade er værdsat af mange, og bag porten gemmer sig det smukkeste landskab 
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Landskabelig værdi
Herslev betegnes af Lejre Kommune som en “Værdifuld 
Landsby”. Lindegårdens beliggenhed er unik med et 
karakteristisk landsbymiljø, hvor de egnstypiske træk, 
velbevarede bygninger omkring den snoede gade, der løber 
gennem byen og et kuperet terræn 

Herslev by i udvikling
Herslev by undergår i disse år en herlig forvandling. 
Nationalparkens fokus på Roskilde Fjord har bl.a. bragt Herslev 
havn i spil og udover sejlads, badning, shelter, grill og leg er der 
nu også yoga, sauna og events med relation til Fjorden

“Vores Sted” 
“Vores Sted” er alt det, som vi gerne vil i Lejre. 
Værdisættet rummer også Roskilde Fjord og 
alle dets mange aktiviteter

Kulturarv 
Området er beliggende i kirkeomgivelser, og er omfattet af Herslev 
Kirkes kirkebyggelinie. Udpegningen af disse områder sikrer, at 
kirkernes betydning som værdifulde kulturhistoriske monumenter og 
markante kendingsmærker i landskabet ikke forringes eller sløres

Lokal fødevareproduktion
En række producenter er gået sammen om at udvikle lokalt producerede 
fødevarer. Det er tanken, at Lindegården kan bakke op om produktion og 
oplevelsesøkonomi
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OVERSIGTSKORT / HISTORIE OG NUTID

Herslevgårdene hørte under Roskildegård Len, som Frederik den 3. skænkede til 
Københavns magistrat efter svenskekrigen, der sluttede i 1660. 
Herslevgårdene blev efterfølgende lagt under Kornerupgård, som i 1744 blev købt af 
Johan Ludvig Holstein, hvorved Herslevbønderne blev fæstere under Ledreborg, hvilket 
de var indtil 1877. 

Før udskiftningen var der 12 gårde i Herslev, hvoraf de 7 af gårdene blev ����ud 
i blokke udenfor for byen og husmændene ��lidt jord på Bognæs. Lindegården er 
således en af de tilbageblevne gårde i Herslev og består af matriklerne nr. 7a  7ah, 7 
ad, 7 ag,  Herslev.

Området er beliggende i kirkeomgivelser, og kirkens betydning som værdifuldt 
kulturhistorisk monument og markant kendingsmærke i landskabet er sikret ved 
kirkebyggelinjen, så kirkens samspil med landskabet eller landsbymiljøet ikke sløres 
eller forringes.

Lindegården er en smuk ������gård placeret midt i byen. Bymidten er karakteriseret 
ved kirken og bygninger af ældre dato, hvor Lindegården med det relative store 
bygningssæt tæt på vejen er med til at forstærke indtrykket.

Det er et stort ønske fra de lokale borgere, at facaden mod bygaden forbliver 
karakteristisk Hvad mange ikke ved er, at der bag facaden åbner sig et smukt kig til 
det omkringliggende landskab mod syd og en smuk sø med beplantning. Dette område 
udvikles og bliver fremadrettet en integreret del af byens liv. 

Herslev by er midt i et generationsskifte, og det sker oftere og oftere, at man ser forældre 
og bedsteforældre med barnevogn. 
Herslev Bryghus, der afgrænser Lindegården mod øst, er rammen om Herslev klyngen 
-et lokalt fødevareselskab, der tager afsæt i områdets dejlige råvarer. 
Herslev kirke rummer mange aktiviteter, bl.a. “Ro til Tro”, hvor det er muligt at ligge og 
meditere på kirkebænken. 
De mange kvaliteter synes at blive udbygget med nye tiltag og forstærkning af de 
eksisterende i disse år.

Landskabet byder på mange muligheder for gåture, og særligt populær er turen ad 
“Damernes sti”, som er det lokale navn for en smuk tur fra landsbyen og langs mark og 
læhegn ned til fjorden.
Populær er også Herslev Havn, der i disse år undergår en forvandling med stort fokus 
på vandlivets mange facetter. 
 

Lindegården

Lindegården
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Koncept
Lindegården vil rumme selvstændige og sammenhængende huse samt gården mod 
nord, og samlet rumme boliger, hjemmearbejdspladser, værksteder, fælles aktiviteter 
og mikroerhverv. 
Hvordan Lindegården udvikles, afhænger af de mennesker, der ����ind. Det er derfor 
vores intention, at der både i boliger og fællesarealer skal være en ��������så der til 
stadighed kan ske en tilpasning til nye ideer og behov. 

Lindegården bliver et attraktivt sted at leve, bo og arbejde, fordi området ligger i natur-
skønne omgivelser tæt på både skov, enge og fjord. Der er plads til fællesskab og 
masser af m2 til natur, fælles værksteder og hjemmekontor. Blandet bolig og erhverv og 
et aktivt fritidsliv uanset om det omfatter islandske heste, biavl eller køkkenhave. Linde-
gården er tæt på motorvejsforbindelse og med mulighed for et aktivt liv i lokalsamfundet.

Lindegården supplerer eksisterende stier og den stiforbindelse, der er grundlagt med 
udbygningen af Herslev Bryghus, hvor en �����sti forbindes med det nuværende 
stisystem. 

Beplantningen understøtter produktionen på stedet, områdets mulighed for biodiversitet og det skovlignende areal 
omkring søen. 

Erhverv
Når du bor på Lindegården har du mulighed for fx. at arbejde i dit ����der hvor du bor. Du holder yogaevents, har en 
edb virksomhed, har brug for et værksted eller du lejer lokaler til bed and breakfast. Du er måske fritidsbiavler. Eller 
også har du mulighed for at arbejde hjemmefra og har kontorfaciliteter fælles med andre, som bor på Lindegården. Du 
kan blive en del af Nationalparkens partnerskabsprogram, der understøtter og markedsfører lokale erhvervsdrivende. 

Bolig og fællesskab
Her bor ���erationsfamilier, seniorer og familier i boliger af forskellig størrelse. Graden af fællesskab varierer, 
og det skal ikke være en forpligtigelse at deltage, men en mulighed og en glæde. Lindegården er ikke et kollektiv, 
og hvor meget man involverer sig i fællesskabet, bestemmer man selv. Det moderne bofællesskab lægger vægt på 
fællesskabet som et positivt tilvalg, og de fælles ressourcer og forpligtelser deles i den udstrækning, at det giver 
mening og åbner også op for, at det kan involvere landsbyens øvrige borgere. 

Derfor bygger Lindegården ��������������������������landsbyens borgere i større eller mindre 
skala, og hvor gården fungerer både med og uden et bredt funderet fællesskab. 

Livet i landsbyen Herslev
Med ������af nye ressorcestærke familier og skatteborgere vil Herslev få en yderligere saltvandsindsprøjtning 
til en udvikling, hvor unge søger landsbyen, og hvor barnevogne er et stadigt hyppigere syn på gaderne. Hvor 
nationalparkens fokus på fjorden får et endnu bedre afsæt, hvor fødevareklyngen kan styrkes med yderligere tiltag, 
og hvor fælles- og delefaciliteter kan være med til at understøtte landsbyfællesskabet. 

LINDEGÅRDEN / KONCEPT

Lindegården som det ser ud i dag - en smuk og stor gammel landejendom med et storslået kig udover markerne og de smukke sporebeskårne lindetræer langs vejen- kvaliteter der søges bevaret og udbygget i den nye Lindegård

KVALITET I UDBYGNING AF LINDEGÅRDEN - LINDEGÅRDEN VIL

• øge livskvaliteten på tværs af generationer
• bidrage til de boformer, som bliver mere og mere populære
• forbedre sociale relationer og værne mod ensomhed
• tilbyde ejerboliger i forskellige størrelser til seniorer, flergenerationer, enlige og 

familier
• opføres med universielt design, hvor alle er ligeværdige
• bidrage til en bedre work-life balance
• synliggøre initiativer i forhold til FN’s Verdensmål
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Lindegården - et blandet bofællesskab
Vi lægger vægt på, at udviklingen af Lindegården sker i respekt for omgivelserne og for 
Herslevs landsbykarakter. Fra bymidten og fra vejsiden vil man ikke se de nye huse, der 
ligger smukt placeret i en lavning.

Lindegården er inspireret af landsbykarakteren i Herslev-, gårdene, de snoede gader 
og de små huses placering. Det er også fortolket i bebyggelsesplanen for de nye huse. 
Bebyggelsen åbner sig med en �����overgang til den omkringliggende natur. På 
den måde føjer Lindegården sig smukt ind i det eksisterende landskab. Bebyggelsen vil 
skabe en harmonisk afrunding af Herslev by mod nord.

Lindegården taler ind i et socialt fællesskab, tryghed og det er svært at forestille sig, at 
man kan være ensom i den bebyggelse. Lindegården tager det bedste fra de kollektive 
boformer og kombinerer det med nutidens behov for det private rum og friheden til at 
leve bekvemt, og som man ønsker det.

Lindegården skal ikke være en statisk bebyggelse. De enkelte ejere vil præge og udvik-
le området over tid. Det er bl.a. ideen bag projektet, at der er en ��������der giver 
mulighed for at behov, potentialer og ønsker kan udvikles. Herslevs borgere vil også 
være en del heraf. De kan være med til at understøtte og udbygge mikroerhverv og leje 
sig ind i lokaler, der er med til at sikre projektets økonomi og udvikling. 
Så på mange måder harmonerer fortidens landsby- og bondekultur ���med den nutidi-
ge tankegang om fællesskaber og bæredygtighed.

Bebyggelsesplan
Lindegårdens boliger tilbyder alt fra små og �����indrettede singleboliger til større 
������������og boliger for seniorer. De bygges til en pris, der svarer til boliger 
i området. Dermed bliver Lindegården bidragsyder til fremtidens krav fra boligmarkedet, 
hvor andelen af ældre borgere øges, og hvor mange søger fællesskaber, som kan frem-
me livskvalitet og værne mod ensomhed.

Boligerne er bevidst samlet med en fortætning omkring stræder, der skaber sammen-
hæng til byens gader, og desuden opnås en sammenhørighed i bebyggelsen. Hvert 
enkelt delområde har sin egen identitet, og den samlede bebyggelse bindes sammen 
af stræderne.
 
Aktive seniorer vil opleve, at Lindegården rummer alle de faciliteter og de kvaliteter, som 
de har fra deres tidligere boligform, men at de ikke har den samme grad af forpligtigelse 
over for pasning af have og mange m2. De har derimod mulighed for at vælge til efter 
behov og bidrage med andre ydelser. 

Erhverv
Lejre Kommune vil gerne styrke erhvervsmulighederne. På Lindegården vil vi gerne tilbyde fx mikroerhverv med små 
værksteder, opbevaring, mulighed for galleri, B&B, kold haller mv. Lokale iværksættere kan også have produktion 
indenfor landbrug og fødevarer, lokaler for sundhed og velvære. Men også kontorer, der faciliterer behovet for 
hjemmearbejdspladser helt eller delvist.

Lindegården kan være med til at understøtte ”En del af Herslev”, der handler om mad og øl og har tre hovedaktiviteter: 
fødevareproduktion, oplevelser og læring. Lindegården kan skabe synergi for ”En del af Herslev” på to ud af ���
områder, der arbejdes med nemlig – Stedbundethed og Fællesskab. Derudover kan Lindegården understøtte 
produktionen og  oplevelsesøkonomien ved fx at etablere frugtplantage til frugtvinsproduktion mv.

Herslev Bryghus og Friis Holm Chokolade er vægtige erhverv i Herslev, og sammen med ”En del af Herslev” udgør 
de en værdibaseret lokal fødevareklynge med andre lokale aktører, der producerer kvalitetsfødevarer. Lindegården 
kan bidrage til den fortælling både som producent men også som et bofællesskab, der kan byde på nye oplevelser 
og invitere indenfor.
Erhvervsfaciliteterne kan også være et fokus på digital teknologi og fælles digitale løsninger og platforme, hvor fokus 
er på bæredygtig vækst og udvikling, som også kan gælde for resten af Herslev.

Fælles faciliteter
Fællesfaciliteterne kan fordeles på hele bebyggelsen. Det vil skabe en større aktivitet og dynamik. Fællesfaciliteter 
er ikke tænkt som ét fælleshus, men kan også være skure for brændehugning, paddletennis, motionsrum, bibliotek,  
petanquebaner, fælles kontorfaciliteter og meget mere.
Fællesfaciliteterne kan udbygges og tilpasses afhængigt af behov og interesser. Det er vigtigt, at fællesfaciliteter 
bæres af et fælles engagement og skaber en positiv energi på tværs af aldersgrupper og interesser. De kan honorere 
forventningen om en ny og moderne måde at leve sammen med andre på, som forventeligt også er båret af en let 
tilgængelighed til services i hverdagen.

Derudover er de grønne områder udlagt som et samlet fælles grønt areal, hvor der er mulighed for et aktivt friluftsliv 
og områder til dyrkning. Der kan knyttes mere på de fælles faciliteter. Delebiler var en oplagt mulighed, fælles lade-
standere til elbiler etc. 

LINDEGÅRDEN / BEBYGGELSE OG ERHVERV

LINDEGÅRDEN KAN SKABE EN BÆREDYGTIG LANDSBYUDVIKLING VED AT

• Styrke landsbyfællesskabet og udviklingen af Herslev
• Være med til at understøtte erhvervslivet i Herslev og skabe et kreativt miljø for iværksætteri
• Skabe synergi til Herslevs borgere, som kan låne/leje sig ind i Lindegårdens fælles faciliteter
• Bidrage til oplevelsesøkonomien i Herslev
• Bidrage til områdets stisystem gennem by, mark, eng og strand
• Skabe livskvalitet
• Understøtte Lejre Kommunes ønsker for udvikling af landsbyfællesskaber og erhverv 

Jordvarme

Delebil

Solceller
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Adgang, p-pladser og stier ETAPE 1ETAPE 1 ETAPE 2ETAPE 2 ETAPE 3

Etape 1 Etape 2 Etape 3

Arealer etape 1 
Grund ca 6.800 m²
Ved en bebyggelsesprocent på 35% kan der bygges 2.380 m².

Eksempler på bebyggelse indenfor rammerne af de 2.380 m²
Eksisterende stuehus grundplan 260 m² (BBR 230 m²)
1 sal 145 m²
Ialt: 405 m²

Længer (nyopført) 8,8 br.
Stueplan 388 m²
1. sal 256 m²
Ialt 644 m²

Ny bebyggelse ved 1 plan 922 m²
Ekst. stuehus + nye længer i 1½ plan + ny
bebyggelse i 1 plan 1971 m²

Arealer etape 2 
Grund ca 1900 m²
Ved en bebyggelsesprocent på 35% kan der bygges 665 m²

Eksempel på bebyggelse indenfor rammerne af de 665 m 

Ny bebyggelse vist på tegning
ved 1 plan 375 m²

Arealer etape 3 
Grund ca. 9.900 m²

Eksempel på bebyggelse indenfor rammerne af de 9.886 m² 

Ny bebyggelse vist på tegning
ved 1 plan 1.746 m²

For de anførte etaper 1-3 kan der således opføres en variation 
af 1 plan og huse med 1. sal med udgangspunkt i at opnå den 
anførte bebyggelsesprocent på 35%. 

NNN
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LINDEGÅRDEN / BEBYGGELSEN

1-2-3 Etaper
Lindegårdens samlede bebyggelse udvikles i tre etaper. Etape 1 vil holde sig inden for 
det eksisterende kommuneplanområde. Etape 2 vil udfylde hullet i det eksisterende 
bebyggelsesfelt og etape 3 vil udfylde det hul, der er opstået i den eksisterende 
bebyggelsesstruktur, efter at Herslev Bryghus har tilført nye ladebygninger.

Boliger på Lindegården og nye landsbyhuse
Det gamle stuehus på Lindegården vil fortsat fungere som bolig i 1½ plan. Ud fra 
æstetiske, funktionelle og byggetekniske ønsker og behov fritlægges stuehuset, der er 
sammenhængende med driftsbygningerne. 

Længerne fremstår i ringe stand, og deres byggefysiske forfatning vurderes for dårlig 
til fremtidigt at kunne ombygges til boliger og er heller ikke tidssvarende for erhverv. 
De vil derfor erstattes af nye bygninger, der vil kunne anvendes til boliger og opfylde 
bygningsreglementets krav. 

De nye bygninger vil indpasses i landbymiljøet således at gadeforløbets udtryk bevares, 
og de vil blive opført i materialer og formsprog i en nutidig landbrugsstil. De nye længer 
indrettes med boliger i 1½ plan. 

Ny bebyggelse på markerne syd for gården opføres både i 1 og 1½ plan. 1 plans boliger 
giver mulighed for seniorvenlige boliger med adgang til naturen fra alle rum. 1 ½ plans 
boliger giver mulighed for rummelige boliger med et lille fodaftryk. Udnyttelse af 1. salen 
�����������������������������������������

Æstetik og materialer
Husenes indpasses i landsbyens æstetik ved at afspejle variationen i gadebilledet med husenes forskellige udtryk i 
feks. materialevalg, farvesammensætning, bygningshøjder, og placering. Husene placeres med forskellige retninger 
i landskabet og ift. gadens forløb med inspiration i de gaderum, der kendetegner den gamle landsby. Et samlende 
træk for den nye bebyggelse kunne være husenes formsprog, hvor det traditionelle saddeltag er det typisk anvendte 
i landsbybebyggelsen. 

De nye boliger opføres i gode og vedligeholdelsesvenlige materialer, der kan holde i mange år og patinere smukt. 
Facaderne kan eksempelvis opføres i traditionelle materialer som murværk og træ eller en kombination af disse. Træk 
fra de gamle ladebygninger beklædt med pandeplader i stål kunne ligeledes indpasses i bebyggelsen og fremstå som 
en nutidig fortolkning af landbyhuset. 

Husene vil naturligvis efterleve gældende krav til isolering og varmetab, ligesom de vil opføres efter energivenlige og 
��������principper. Sollyset fra sydvendte vinduer vil ikke alene give samspil til naturen, men kan også bidrage 
til boligernes opvarmning. Solvarmeanlæg kan indpasses i bebyggelsen ved at anvende integrerbare elementer i 
������der indpasses i tagets form og farve, og som derved ikke vil fremstå som et fremmedelement i landsbyen. 
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Adgang, p-pladser og stier

Adgang, p-pladser og stier

Beplantning og rekreative områder Boliger, mikroerhverv og semio�entlige zoner

Adgang, p-pladser og stiforbindelser Beplantning og rekreative arealer Boliger��������������������

Adgangsforhold 
Den fælles gård er ankomsten til Lindegården. Gården rummer boliger 
og en grad af fælles faciliteter. 
En fælles adgangsvej til boligområdet ligger i områdets nordvestlige 
hjørne, hvor fælles parkering er anlagt og en hæk afgrænser arealet ind 
mod boligerne.  

Boligerne for børnefamilier, seniorer og ���generationer er placeret 
langs grusstier- ”stræderne”, der er overvejende bilfrie. 

Stræderne kan selvfølgelig anvendes til kørsel med varer, 
gangbesværede mv. Parkering foregår fortrinsvis på tre fælles pladser 
placeret strategisk rundt i bebyggelsen. Hver enkelt etape fungerer med 
sin egen parkering.

Området inviterer indenfor ved at en �����sti passerer rundt om søen 
og forbinder området til Herslev bys øvrige stisystemer. 
 

Beplantning 
Fra gårdspladsen er der åbent ud gennem bebyggelsen til gadekær og 
mod søen og markerne.

Søer, træ- og buskplantninger og enge udgør en stor og væsentlig del 
af Lindegården. 

Muligheden for et aktivt friluftsliv på tværs af generationer og glæden 
ved at have naturen tæt på, er en vigtig del af Lindegårdens koncept. 

Lokal ����g af regnvand bidrager til det rekreative udtryk, 
beplantningen og stedets bæredygtighed.
     

Zoneinddeling 
Lindegårdens område er inddelt i zoner. 

Tættest på Herslev bygade er boligdelen placeret i den tradi-
tionelle gårdstruktur med have og parkeringspladser. Herfra går 
også adgangsvejen til hele bebyggelsen.

Det store grønne fællesareal rummer boliger og mikroerhverv 
langs et slynget fælles stisystem og grønne områder, der knytter 
sig til bebyggelsen.

Den anden zone er også grønne arealer herunder søen, men 
her er tilmed udlagt en sti, der er �����tilgængelig og har 
forbindelse med det øvrige stisystem i Herslev.

SEMIOFFENTLIG 
ZONE

BEBOELSE OG 
MIKROERHVERV

PARKERING

PARKERING

ADGANG

SØ

SØ

ADGANG

PARKERING

NNN
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LINDEGÅRDEN / LANDSKAB OG GRØN STRUKTUR

Grønne arealer
Samspillet med naturen er vigtig i forbindelse med udbygning af Lindegården. Læhegnet 
fortættes ind mod Herslev Bryghus. Beplantningen mod søen forstærkes, men samtidig 
tyndes ud i den eksisterende beplantning, så �������bliver synlig, og de sunde 
træer får lov til at udfolde sig. 
Udsynet til marken og kirken bevares.

Græsarealerne er ekstensive og består af klippede og uklippede områder. Der er mindre 
arealer på begge sider af huset, der er udlagt til privathave, men ellers er det tanken, at 
man bevæger sig over hele området.

Mod vest (imellem søen og bebyggelsen) holdes dyrkningsområder, der knytter sig til 
Herslev Bryghus frugtlunde.

Stisystemet er opdelt i et indre stisystem, der betjener Lindegårdens beboere og som 
kobler sig på et nordligere stisystem, der knytter sig til byens øvrige stier og bl.a forbindes 
til Fjordstien. 

Småbiotoper kan udvikles som individuelle projekter og understøttes af lokal �����
��������������������. 

Naturen
Området har en åben og landskabelig karakter understøttet af de omkringliggende marker og skovplantningen 
omkring søområdet. 
De egnskarakterisktiske landskabstræk og markante landskabselementer bevares. Nye småbiotoper og rekreative 
faciliteter vil styrke oplevelsen og indholdet af området. Der kan etableres stier, enge, køkkenhave, frugtlunde, 
læhegns- og træbeplantninger. 

Den ������adgang til området går rundt om søen og gennem et rekreativt landskab med klippede spor langs 
læhegn og køkkenhaver og med kig til dyrkede marker.

Fælles for området er et naturpræg og tættest på gården er udgangspunktet landbohavens stynede træer og 
blomstrende staudebede. 

LINDEGÅRDEN KAN UNDERSTØTTE STEDETS EGENART VED AT

• Udvikles i respekt for omgivelserne og for Herslevs landsbykarakter.
• Fungere som en attraktiv ’port’ til Herslev, når borgere og besøgende ankommer fra Kattinge. 
• Bevares åbent som et rekreativt område med stisystemer og uden hegn.
• Udvikles således at der tages hensyn til kig til naturen for naboer (fokus på indsigtslinjer og udsigtslinjer).
• Beplantning skal øge områdets attraktivitet, og have en funktion i landbruget og/eller den lokale 

fødevareproduktion f.eks. ved at øge biodiversitet, producere råvarer mm.
• Byde mobile borgerinitiativer velkommen, der kan integreres i områdets øvrige formål og aktiviteter. Det 

kan f.eks. være bistader.
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LINDEGÅRDEN / HERSLEV LANDSBY

Herslev er også udfordret, hvilket bl.a. skyldes

• De basale ydelser som skole og dagligvarer er under pres
• Erhvervsvirksomhederne har konkurrence fra kollegaer indenfor samme branche 

������������������������
• At Herslev traditionelt ikke er prioriteret i den overordnede planlægningsstrategi

HVORFOR BO I LEJRE KOMMUNE?
DE 7 VIGTIGSTE BEGRUNDELSER

91% Nærhed til naturen
77% Lokale bekendtskaber
68% Frihed til initiativ
67% At bo i et lille samfund
61% At der er lokale mødesteder
61% Mulighed for indflydelse og medbestemmelse i lokalsamfundet
58% At man kan få hjælp, deles om tingene og samvær i lokalsamfundet

Fra Kommuneplan 2017

Herslev landsby, kvaliteter, potentialer og udfordringer
Det er de egnskarakteristiske træk og de markante landskabselementer, der tegner 
landskabet omkring Herslev. Det bevares og understøttes og Lindegården vil samtidig  
tilføre lokalområdet et værdifuldt supplement til rekreative arealer.  

Herslev betegnes af Lejre kommune som ”Værdifuld Landsby”, og ligger med kort 
afstand til basale serviceydelser som skole, småbørnsinstitutioner, sportsfaciliteter og 
dagligvarebutikker. Herslev by har den bedste cykelsti til Trællerupskolen, og området 
�����������������. 

Boliger i Herslev er for langt størstedelen privatejede og m²- prisen placerer sig ���i 
forhold til landsgennemsnittet.

Der er et stort lokalt engagement med udvikling indenfor iværksætteri og mikroerhverv 
og et aktivt fritids- og foreningsliv, der bl.a. knytter sig til Herslev Havn. Det aktive 
civilsamfund synes i disse år at blomstre med et endnu større ejerskab og engagement.

Herslev har mange stedbundne kvaliteter og har potentiale til meget mere, hvilket bl.a. 
skyldes

• Tilgængeligheden til naturen
• Nationalparkens fokus på bl.a. Roskilde Fjord og aktiviteterne ved Herslev havn
• Erhvervsmuligheder for iværksætteri og mikroerhverv, der startede med Herslev 

Bryghus og nu har afsæt i Herslev klyngen
• God sammenhæng mellem natur, bosætning og erhverv
• Herslev taler på mange måder ind i nutidens ønsker for familie, erhverv, natur- og 

fritidsliv i en spændende og helstøbt enhed



Herslev Bryghus

Herslev Kirke

Gårdsplads 

Parkering

Dyrkningsfelt

Gadekær

Gårdrum
Gårdrum

Parkering

Parkering

Parkering

Lindegården

S�

VAND
Vi beskytter eksisterende 
økosystemer omkring søen, 
og håndterer potentielle 
regnvandskatastrofer i nye 
integrerede LAR-løsninger.

EKSISTERENDE LANDSKAB
Vi bevarer og beskytter ek-
sisterende økosystemer der 
����på Lindegården, ved at 
tage hensyn til disse i planlæg-
ningen.

NYE GRØNNE TILTAG
Vi sikrer en inkluderende og 
bæredygtig udvikling af byen 
Herslev. Vi styrker den eksister-
ende natur og dets økosyste-
mer ved at tilføje nye grønne 
tiltag.
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Lejre kommune er en del af det internationale by-
netværk C40. Bynetværket har udarbejdet den in-
ternationale standard CAPF (The Climate Action 
Planning Framework). Lejre kommune er udpeget 
som det der kaldes DK2020 kommunerne, hvor 
CAPF skal anvendes og videreudvikles til brug for 
mindre byer og kommuner. Vi forestiller os, at Lin-
degården i en eller anden form kan indgå helt eller 
delvist i projektet. 

Lindegården er en inkluderende og bæredygtig udvikling af byen 
Herslev, hvor vi bevarer og styrker den omkringliggende natur, hånd-
terer regnvand, og giver adgang til et nyt rekreativt grønt område for 
alle. 

BÆREDYGTIGT BYGGERI
Vi bygger bæredygtigt med CO2 neutrale 
materialer, genandvender byggemateri-
ale og byggea����skaber jordbalance 
og sikrer gode muligheder for bæredyg-
tige energikilder som solceller, jordvarme, 
elbiler, varmepumper osv.
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LINDEGÅRDEN

LINDEGÅRDEN / BÆREDYGTIGHED

BÆREDYGTIGHED
Projektet tænkes udviklet med et stærkt fokus på FN’s verdensmål, og dermed 
bæredygtighed. Vi etablerer Lindegården med afsæt og udgangspunkt i Brundtland 
������������������������

”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at 
bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.”

Vi vil gerne bidrage til en mere bæredygtig boligform og tilværelse, og mener at vi med 
dette forslag angiver en ambitiøs grøn omstilling af et lokalsamfund i Lejre kommune. 
Lindegårdens bæredygtighedsstrategi stræber efter en balance mellem social-, miljø- 
og økonomisk bæredygtighed, med fokus på livskvalitet, energioptimering, sociale- 
og arbejdsfællesskaber samt deleøkonomi. Samlet set kan det forbedre den enkelte 
husstands totaløkonomi, bevare og styrke de lokale naturoplevelser, samt forbedre 
livskvaliteten for den enkelte borger. 

FN’S VERDENSMÅL
Lindegården er en del af en udvikling mod et mere bæredygtigt samfund, og vi har derfor taget udgangspunkt i FN’s 
Verdensmål, og indarbejder bæredygtige og CO2 neutrale materialer, lokal �����af regnvand, ligesom vi værner 
om naturværdierne i området og understøtter en biologisk mangfoldighed. Derudover, arbejder vi med universelt 
design som en del af områdets tilgængelighed, og opfordrer og giver mulighed for el-biler og delebiler. 

Det egnskarakteristiske landskabstræk og markante landskabselementer er bevaret i videst muligt omfang. 
Småbiotoper i området er styrket i de nye rekreative områder. I beplantningen er de smukke og værdifulde udsigtslinjer 
til det åbne landskab tilgodeset og bevaret. Beplantningen vil bestå af hjemmehørende arter (f.eks. lind, hassel og 
tjørn), da de er mere robuste, og tilgodeser en bred vifte af insektarter, bl.a. bier.
Tilplantningen med hjemmehørende arter og �����eret pleje med uklippede arealer, samt vandhuller til 
regnvandsopsamling vil tiltrække insekt-, fugle- og dyreliv og bidrage til den biologiske mangfoldighed i området. 

Vi understøtter tanken om cirkulær økonomi bl.a. ved genbrug af den gamle gård og ved at de nære befæstede 
arealer er opbygget af forskellige genbrugsmaterialer for variation og tanken om genbrug. Vi forestiller os, at det 
fælles stisystem er opbygget af nedbrudt materiale fra de eksisterende bygninger og tilført et toplag af slotsgrus. 
Derudover vil vi arbejde med jordbalance, så afgravet jord indarbejdes andre steder på arealet. 

3.4 Styrk mental sundhed.

6.6 Beskyt og genopret økosystemer i og 
omkring vand.

11.3 Gør byerne inkluderende og bæredyg-
tige.

11.4 Beskyt verdens kultur- og naturarv.

11.5 Reducer naturkatastrofers skadelige 
konsekvenser.

11.7 Giv alle adgang til grønne offentlige rum.

13.1 Styrk modstandskraft og tilpasningsev-
nen til klimarelaterede katastrofer.

13.3 Opbyg viden og kapacitet til at imødegå 
klimaforandringer.

15.1 Bevar og genopret økosystemer på land 
og i ferskvand.

15.5 Beskyt biodiversitet og naturlige levest-
eder.

15.8 Begræns invasive arter.

15.9 Tag hensyn til økosystemer og biodiversi-
tet i national og lokal planlægninge.

DGNB

På baggrund af vores vision for Lindegården, ser vi en god mulighed for at arbejde henimod 
en DGNB-certificering af projektet. DGNB er en anerkendt certificering man kan ansøge 
om, for at verificere bæredygtige byggerier og byområder. Vores fokus og udgangspunkt 
for udvikling af Lindegården via FN’s verdensmål samt cirkulær økonomi, taler direkte ind 
i kriterierne for en DGNB-certificering, hvis alle ambitionerne kan indfries. Lindegården 
har dermed potentiale for at blive foregangseksempel og pionér for sådanne projekter i 
Lejre Kommune.

13.1 Styrk modstandskraft og tilpasningsev-
nen til klimarelaterede katastrofer.

13.3 Opbyg viden og kapacitet til at imødegå 
klimaforandringer.

15.1 Bevar og genopret økosystemer på land 
og i ferskvand.

15.5 Beskyt biodiversitet og naturlige levest-
eder.

15.8 Begræns invasive arter.

15.9 Tag hensyn til økosystemer og biodiversi-
tet i national og lokal planlægninge.
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LINDEGÅRDEN / FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

“Vores sted er i høj grad en bosætningskommune. Vi skal sikre velfærd og blive endnu mere attraktive ved at 
fastholde og øge bosætningskvaliteten i de 49 byer og landsbyer og skabe rammerne for det gode liv på landet 
– i naturen tæt på storbyen. 
Vi vil bevare og udvikle landsbyliv og bosætningskvalitet, vi vil forstærke samspillet mellem erhverv, iværksætteri 
og bosætning, vi vil få skaberkraften i bysamfundene til at vokse, vi vil dyrke naturen og det groede, vi vil styrke 
fællesskaber og mødesteder, vi vil udvikle byerne med respekt for deres forskellige muligheder og stedbundne 
potentialer, og vi vil dyrke omverdenen, der er uløseligt forbundet med livet i Lejre Kommune i dag og måske i 
endnu højere grad i fremtiden. Lejre Kommune har som storbyens frodige forhave, spisekammer og økologisk 
kommune allerede stor positiv opmærksomhed, der særligt knytter sig kommunens bæredygtige profil. I den fy-
siske udvikling af kommunen skal den bæredygtige profil gradvist udfoldes som et attraktivt kendetegn for bosæt-
ning og byudvikling i vores byer.”  (Fra Kommuneplanen 2017)
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LINDEGÅRDEN / FORRETNINGSMODEL OG HANDLINGSPLAN

Lindegården rammer ned i Lejre kommunes fortælling og ”Vores sted”, fordi:

• Landsbylivet er vigtigt
• Genanvendelse af eksisterende bygningsmasse og bygningsarv til formål, 

der forstærker bosætningskvaliteten og attraktiviteten i byerne. 
• Mødesteder er vigtige, fordi det er her relationer bliver dannet, ideer 

bliver udvekslet og fællesskaber bliver skabt.
• Lejre Kommune vil være med til at styrke skaberkraften og det lokale 

ansvar og ejerskab til den lokale byudvikling i kommunens 49 bysamfund.
• Fokuser på bosætningskvaliteter i de 49 bysamfund med bevarelse af 

landsbykarakter, satsning på bæredygtig bosætnng og byudvikling udgør 
kerneindsatser

• Forstærk samspillet mellem erhverv, iværksætteri og bosætning
• Lad skaberkraften vokse
• Naturen tættere på de steder, vi bor og bruger i hverdagslivet
• Styrk fællesskaber og mødesteder
• Udnyt de stedbundne ressourcer
• Styrke attraktiviteten og relevans for omverdenen
• Lejre Kommune ønsker at fremme en turistudvikling, der sigter på 

lokalområdets natur- og kulturværdier, og som kan indpasses under 
hensyn til natur, miljø og lokalsamfundet.

Lejre Kommuneplan og 
”Syv strategier til vejen frem”

SPOT ON PÅ:

Lindegården egner sig af ���årsager til det fremlagte skitseprojekt. Placeringen 
centralt i Herslev, med de aktiviteter inden for både erhverv og fritidsliv, der er udviklet 
i landsbyen i de senere år, danner fantastiske rammer om et boligliv på tværs af 
generationerne. Forankringen i Lejre Kommune, som en kommune, der har fokus på et 
værdisæt og branding, som tydeligst kommer til udtryk i ”Vores Sted”, passer ���ind i 
konceptet. Behovet for boliger til seniorer generelt, behovet for erhvervsområder også 
til mikroerhverv i kommunen og de mange tiltag, der sker i disse år med afsæt i FN’s 
Verdensmål og for Lejres vedkommende også med medlemsskabet i bynetværket C40 
understreger behovet og betydningen af at realisere projektet.

Vi forestiller os en planperiode og myndighedsbehandling, der kører sideløbende med 
en proces, hvor de fremtidige beboere på Lindegården ����sammen, og projektet ud-
��������������kommer på plads. Således kan selve byggefasen opstartes 
umiddelbart efter at godkendelserne foreligger.

Vi ønsker selv at være en aktiv del i hele processen, ikke mindst for at sikre, at 
mikroerhvervs, bolig- og fællesområdet med gårddelen bliver implementeret både 
økonomisk og praktisk i Lindegården. Det burde være muligt at opnå ��������
���������������������

Mikroerhvervs-, bolig- og fællesområdet med de tilknyttede grønne arealer gør Linde-
gården unik, men det er også det, der er mest sårbart, og der hvor projektet kan ende 
med at gå på kompromis. Må det helt udgå kan boligerne stadig stå tilbage, men det 
giver merværdi til projektet, hvis mikroerhverv og fællesdelen kommer med. 

Vi anser derfor den del af projektet, som noget, der skal prøves af undervejs, og hvor 
den største arbejdsindsats skal lægges. 



From:                   Lone Bech 
Sent:                    Sun, 20 Dec 2020 13:06:23 +0100 
To:           Plan (Fællespostkasse + EDS) 
Subject:               Lokalplan for området omkring Matrikel nr. 10H 

Hej 

Da vi ser at der bliver bygget på områderne omkring og overfor vores matrikel, ønsker vi hermed at 
tilkendegive at vi ser positivt på evt. udstykning af vores jorde omkring vores ejendom. Altså et evt. salg. 
Vi ønsker blot at kommunen har denne oplysning med sig i de fremtidige planer for området. 

Med venlig hilsen

Lone Bech og Ib Jensen

Tlf.: 26322961 / 41602044 
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From:                   Mads Vallø 
Sent:                    Thu, 17 Dec 2020 08:37:57 +0100 
To:           Plan (Fællespostkasse + EDS) 
Subject:               Plan- og bæredygtighedsstrategi 2020 
Attachments:                   Tegning 1.png 

Hej  
Hermed kommentarer til Plan- og bæredygtighedsstrategi 2020  
Jeg er har en ejendom beliggende i Gevninge Abbetvedvej 1 matrikel nr Gevninge by 9a + 9ab på 
nuværende tidspunkt ligger en del af arealet på matikel nr 9a inden for kommuneplanrammen til 
erhvervsudvikling. 
Jeg vil gerne have lagt arealet på den anden side af Abbetvedvej mat nr 9ab ud til erhvervs jord også se 
vedhæftet bilag (tegning 1) 
Jeg syntes det vil give god mening hvis der kunne åbnes op for at der kan komme detailhandel på de 
områder.  

--  
Med venlig hilsen 

Mads Vallø 
--  
Med venlig hilsen 
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From:                   Barbara Bojsen-Møller 
Sent:                    Thu, 17 Dec 2020 13:44:29 +0100 
To:           Plan (Fællespostkasse + EDS);Niels Rolf Jacobsen 
Cc:           Peter Saabye;enghavegaard@hansen.mail.dk 
Subject:               Høringssvar til plan- og bæredygtighedsstrategi 2020 
Attachments:                   Enghavegård_høringssvar dec. 2020.pdf 

Til Plan afdelingen, Lejre Kommune 

På vegne af Lasse Hansen, Enghavegård, Vintappervej 45 i Kirke Hyllinge, fremsendes hermed høringssvar til 
plan- og bæredygtighedsstrategi 2020, der tilkendegiver ønsket om at få jordstykket indarbejdet i kommende 
kommuneplan.  
En del af jordstykket vest for gården er allerede indeholdt i nuværende kommuneplan ramme 7.E2. Øst for 
gården hører en del af jordstykket under ramme 7. B10. Med dette høringssvar ønskes den mellemliggende del 
af Enghavegårds jord at blive indarbejdet i kommende kommuneplan. 

Vedhæftet er en illustrationsplan hvor det fremgår, hvordan hele jordstykket ønskes bebygget med forskellige 
typologier, der tilgodeser såvel erhvervs byggeri samt forskellige boformer og rekreative arealer. 
Visionen er at skabe et mangfoldigt lokalområde, hvor der er plads til forskellige måder at bo og leve på, og 
som afspejler vores værdier og levevis anno 2021. De fremtidige bebyggelser vil byde på et varieret boligudbud 
i boligstørrelser og boformer. Naturen tænkes ind med forskellige rekreative områder der binder 
bebyggelserne sammen. Der er plads til erhvervet, hvor etablerede og pladskrævende virksomheder kan 
udvikle sig samt iværksætterne kan slå sig ned eller indgå i fællesskaber med andre.  

Beskrivelse af områderne: 
Mod vest ud til Vintappervej er der i gældende kommuneplan et område udlagt til erhverv, Rammeområde 
7.E2. Dette område ønskes fremtidigt anvendt til ”tungere” erhverv mod nord op mod eksisterende
erhvervsområde. Her tænkes der feks. i fælles faciliteter og areal ”rotation” efter skiftende behov hos
virksomhederne. Syd herfor udlægges et areal til liberalt erhverv, hvor iværksættere kan kombinere deres
virksomhed med privat bolig. Mod syd ud til Vintappervej indtænkes en institution. En del af erhvervsområdet
ønskes anvendt til seniorboliger og tæt-lav rækkehuse, som der er stort behov for i kommunen. Et Mark 1
(pendant til spor 3, med mulighed for kontorfælleskaber) lægges midt i området i forbindelse med et
forsamlingshus.

Den østlige del af det samlede jordstykke er allerede indeholdt i kommuneplanen til boligformål, 
rammeområde 7.B10. Her ønskes der parcelhusgrunde grænsende op mod eksisterende villakvarter samt et 
område med ”mini boliger”, der henvender sig til de helt små husstande. 

Midt i det samlede jordstykke, mellem ovennævnte rammeområder, ligger et areal der med vedhæftede 
illustrationsplan ønskes optaget i den kommende kommuneplan. I dette område ønskes et bofællesskab på den 
gamle Enghavegård med nye klynger tilknyttet. Dette bofællesskab er på nuværende tidspunkt i samarbejde 
med Almenr. Eksisterende driftshal på Enghavegård vil være bofællesskabets, evt. hele bydelens fremtidige 
sportshal med boldbane og feks. tennisbaner. Nord for bofællesskabet ønskes der seniorplejeboliger, der med 
denne placering vil kunne drage nytte af nærheden til Ammershøj ældrecenter – et projekt der feks. tænkes 
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udviklet med OK fonden. Gårdhavehuse indtænkes i området som boliger for de familier der gerne vil sidde i 
eget hus men ønsker nærhed, fællesskab og en lille grund. 
 
De rekreative arealer centralt placeret vil være tilgængelige for alle. Plads til Sankt hans bål, frugtlund, eng, 
jordlodder og et stort stisystem på tværs. Mod syd ønskes et større areal på 5-10 ha udlagt til skovrejsning. Et 
projekt der kunne blive til i samarbejde med flere interesserede aktører og som ikke kun kunne gavne klimaet, 
men også være en gevinst for hele Kirke Hyllinge. 
 
 
Med venlig hilsen 
Barbara Bojsen-Møller 
Arkitekt MAA 
Arkitektfirmaet 
Saabye & Partners Aps 
Fynsvej 13 
4060 Kirke Saaby 
Telefon: 35 26 44 74 
 
www.saabye-partners.dk 

http://www.saabye-partners.dk/
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Vejdirektoratet 
Toldbuen 6 
4700 Næstved 

Telefon +45 7244 3333 
vd@vd.dk 
vejdirektoratet.dk 

SE 60729018 
EAN 5798000893450 

Dato 17. december 2020
Sagsbehandler Tue Nymand Mørk
Mail tnm@vd.dk
Telefon +45 7244 2996
Dokument 17/12496-53
Side 1/2

Lejre Kommune 
Møllebjergvej 4 
4330 Hvalsø 
Att.:  

Vejdirektoratets bemærkninger til Lejre Kommunes forslag til Plan & bæredygtighedsstra-
tegi 2020

Vejdirektoratet har den 28. oktober 2020 fra Plandata.dk modtaget meddelelse om Lejre Kommu-
nes Plans & bæredygtighedsstrategi 2020.  

Planstrategien er af interesse for Vejdirektoratet – som statslig sektormyndighed på vejområdet – 
idet strategien er ”optakten” til den kommende kommuneplanrevision i 2021.  

Til orientering kan det allerede nu oplyses, at Vejdirektoratet i forbindelse med kommuneplanrevisi-
onen vil have særligt fokus på de punkter i ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlæg-
ningen, Erhvervsstyrelsen, marts 2018”, som har betydning for de statslige vejinteresser i Lejre 
Kommune. Det handler i særdeleshed om de krav til kommuneplanlægningen, som fremgår i over-
sigtens afsnit 4.2 ”Trafikanlæg og andre infrastrukturanlæg”, og som vedrører følgende temaer i 
kommuneplanforslagets hovedstruktur og retningslinjer: 

• Det overordnede vejnet (det eksisterende og det planlagte samt arealreservationer hertil) –
herunder også stier.

• Byvækstområder og disses eventuelle adgang til eller i nærheden af det overordnede vej-
net.

• Placering af transporttunge erhverv.
• Lokale projekter, som forudsætter vejadgang til det overordnede vejnet.
• Skovrejsningsområder nær det overordnede vejnet.
• Vindmølleområder nær det overordnede vejnet.

Vejdirektoratet har gennemgået den foreliggende planstrategi og har noteret sig, at Lejre Kom-
mune har besluttet at foretage en fuld revision af den gældende kommuneplan. 

 Vi har ikke umiddelbart noteret os forhold i relation til statsvejnettet, som vi finder anledning til at 
bemærke på nuværende tidspunkt. Vejdirektoratet imødeser Lejre Kommunes tilvejebringelse af 
forslag til kommuneplan 2021. Vejdirektoratets bemærkninger til forslag til kommuneplan 2017 er 
vedlagt til orientering. 

Afsluttende bemærkninger
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Vejdirektoratet opfordrer til en tidlig dialog om planlægningsmæssige forhold i Lejre Kommune, så-
fremt der i forbindelse med det videre arbejde med kommuneplanrevisionen findes at være forhold 
i relation til statsvejnettet, som med fordel kan drøftes og afklares inden offentliggørelsen af kom-
muneplanforslaget. 
 
Undertegnede sagsbehandler kan i den forbindelse kontaktes på direkte tlf.nr. 7244 2996 eller på 
e-mail tnm@vd.dk. 
 
Venlig hilsen 
 

 
 
Tue Nymand Mørk 
Fuldmægtig 
 

mailto:tnm@vd.dk


















Trafikselskabet Movia, Gammel Køge Landevej 3, DK 2500 Valby, +45 36 13 14 00, movia@moviatrafik.dk, moviatrafik.dk

Dokumentnummer 
1037102 
Dato  
26.11.2020 
Sagsbehandler: 
TSP 
CVR nr: 29 89 65 69 
EAN nr: 5798000016798 

Movias høringssvar til Lejre Kommunes Plan- og Bæredygtighedsstrategi 
Lejre Kommunes planforslag er klimaambitiøs og giver stærke sigtelinjer for en bæredygtig udvikling af 
kommunen. Der er mange gode sammenfald mellem planforslaget og Movias Mobilitetsplan 2020, der har 
modtaget stor opbakning fra de 45 kommuner og to regioner, herunder Lejre.  
Movia vil gerne kvittere for muligheden for at give høringsbidrag til Lejre Kommune. Udgangspunktet for 
Movias bemærkninger er, at velfungerende mobilitet har stor betydning for udviklingen af kommunen for 
borgere og virksomheder. 

God mobilitet sikrer sammenhæng på tværs  
Med 49 byer og landsbyer i Lejre er det kommunens ambition at sikre mulighed for bæredygtig udvikling alle 
steder. I en mobilitetskontekst vil et styrket strategiske net sikre og forbedre forbindelserne ind til de byer, der 
har gode kollektive forbindelser – både mellem stederne i Lejre samt ind og ud af kommunen. Movia og Lejre 
har netop indgået et samarbejde om at styrke busterminalen i Kirke Hyllinge, som et centralt projekt for gode 
skift. Knudepunktet skal sikre god sammenhæng mellem de mange forskellige transportformer, herunder bus, 
cykel, gående, samkørsel og bil. Denne type knudepunkter styrker Lejres profil som en god bosætnings- og 
erhvervskommune.  

Der er også behov for tiltag i de landsbyer, som oplever fremgang i befolkningstallet (eksempelvis Herslev og 
Gershøj), og landsbyer generelt som vil opleve at have borgere i alle aldersgrupper og med varierende 
mobilitetsbehov og -muligheder gennem livet forskellige faser.  

Lejre er karakteriseret ved stor udpendling, hvorfor det vil være fornuftigt at styrke transporten til og fra 
stationerne i Lejre og Hvalsø samt forbedre forhold for fodgængere og cyklister. Lejre Kommunes tilslutning 
til Plustur er et led i at sikre mobiliteten og sammenhængen i hverdagslivet. I forhold til kommunes unge 
medborgere er transporten til ungdomsuddannelser og særligt forbindelserne til uddannelsesstederne i 
Roskilde centralt. De mange nye bofællesskaber, som Lejre Kommune oplever en vækst af i disse år, 
understøtter en mere bæredygtig og klimabevidst livsform med dele-, låne- og bytteordninger som 
omdrejningspunkter. Det åbner mulighed for at styrke mobiliteten gennem eksempelvis samkørselsordninger. 
Ordninger, som også har potentiale for at styrkes i de mange eksisterende fællesskaber i landsbyerne. 

God mobilitet tidligere ind i planlægningen 
Lejre Kommune lægger op til en holistisk tankegang på erhvervsområdet, bl.a. i forhold til deleøkonomi og 
fællesfaciliteter. Et holistisk perspektiv indebærer også mobiliteten til og fra arbejdspladserne, både for at 
tiltrække og fastholde medarbejdere og som del af virksomhedernes bæredygtighedsprofil. Nye erhverv kan 
med fordel placeres nær stationer eller stoppesteder, så udviklingen styrkes de steder, hvor der i forvejen er 
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god kollektiv transport. God mobilitet er ligeledes en faktor i forhold til bæredygtighed i udviklingen af nye 
boligområder. I planlægningen af nye og eksisterende byområder har kommunen fokus på at gøre det lettere 
at vælge alternativer til bilen, herunder kollektiv trafik. Her styrkes bæredygtighedsprofilen også, når der 
bygges nær god, kollektiv transport, gode gangveje og cykelparkering. Movia vil gerne sammen med Lejre 
Kommune udvikle løsninger og idéer til bedre mobilitet sammen med lokale virksomheder.  

Grøn og bæredygtig omstilling 
Lejre Kommune er i fuld gang med en grøn omstilling af busserne, hvor de seneste udbud er med krav om 
emissionsfrihed (elbusser). Denne udvikling vil Movia forsat understøtte med rådgivning om de bedste grønne 
løsninger og udbud af den kollektive transport og vigtigt med fortsat fokus på grøn omstilling af busser. At 
busserne kører grønt er en ting, en anden er, at de bliver grønnere jo flere, der bruger dem – og her er 
kommunens fokus på at gøre det lettere at vælge alternativer til bilen vigtig. Bussernes funktion som 
tilbringerlinjer til stationerne i Hvalsø og Lejre er væsentligt i denne sammenhæng.  

Movia bidrager gerne til det videre planlægningsarbejde sammen med Lejre Kommune.  

 
Venlig hilsen 
 
Per Gellert 
Plandirektør 
Trafik og Planlægning, Movia 

Direkte: 
Mobil: 
E-mail: 

+45 36 13 15 80 
+45 40 70 36 46 
PEG@moviatrafik.dk 

mailto:movia@moviatrafik.dk
mailto:PEG@moviatrafik.dk


Fra: Morten G. Fossum <mgf@gefiongroup.com>  
Sendt: 21. december 2020 14:50 
Til: Niels Rolf Jacobsen <nrja@lejre.dk> 
Cc: Thomas Erringsø (thomas@tefam.dk) <thomas@tefam.dk>; Carsten Lygum <cl@gefiongroup.com> 
Emne: Kommuneplan 2021 - Klostergårdsvej 31A, Lejre og Møllebjergvej, Hvalsø 

Hej Niels 

Som aftalt på vores møde den 25. november 2020 sammen med borgmester Carsten Rasmussen skal vi hermed 
bede Lejre Kommune om at medtage to områder i henholdsvis Lejre og Hvalsø i den kommende kommuneplan, 
som Lejre Kommune agter at udarbejde i løbet af 2021. 

Klostergårdsvej 31A, 4320 Lejre, matr.nr. 5dæ, Højby By, Rorup 
Som oplyst har Gefion Group i samarbejde med Thomas Erringsø indgået en betinget aftale med ejendommens 
ejere om at erhverve ejendommen matr. nr. 5 dæ, Højby By, Rorup. 
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Som vi orienterede om på vores møde, erhverves arealet med henblik på opførelse af tæt/lav og åben/lav 
bebyggelse, gerne som udlejningsbyggeri egnet for seniorer og enlige. Jeg vedhæfter det foreløbige 
skitseforslag, som parterne har ladet udarbejde. Derudover vedhæfter jeg et kort oplæg til 
kommuneplanramme/lokalplansforslag for området. 
 
Omkring projektforslaget på Klostergårdsvej vil vi i forlængelse af drøftelserne under vores møde med 
Borgmester Carsten Rasmussen fremhæve, at 

 Grunden er i forskudt niveau i forhold til boligerne beliggende på Landevejshøjen. Derfor vil vores 
boliger inkl. dem i 2 etager ikke have generende indkig i haverne på den anden side af Højbyvej 

 Vores primære fokus er senior boliger, hvilket fremadrettet i endnu højere grad bliver en mangelvare i 
Lejre/Allerslev 

 Vores projekt giver ikke trafikale problemer i Lejre/Allerslev. Grundens placering på den rigtig side af 
byen i forhold til motorvejen, betyder at trafikken ikke skal igennem byen. 

 Vores store erfaring med at arbejde med udvikling af lokalplaner gør os til en attraktiv 
samarbejdspartner for Lejre Kommune 

 
 
Møllebjergvej, 4330 Hvalsø, matr.nr. 4cq, Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø 
For dette område har Gefion Group indgået en betinget aftale via Thomas Erringsø om at erhverve 
ejendommen matr. nr. 4cq, Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø. 
 
Dette areal erhverves ligeledes med henblik på opførelse af tæt/lav bebyggelse bl.a. egnet for seniorer. Jeg 
vedhæfter det foreløbige skitseforslag, som vi har ladet udarbejde. Derudover vedhæftes også et kort oplæg til 
kommuneplanramme/lokalplansforslag for området. 
 
I tråd med vores drøftelse på mødet den 25. november 2020 fremsendes i første omgang ikke andre 
dokumenter, men vi står naturligvis til rådighed med yderligere oplysninger i den udstrækning Kommunen 
måtte have behov for det. 
 
 
Med venlig hilsen / Best regards 
 
Morten G. Fossum 
Senior projektudviklingschef / Senior Project Developer 
M +45 23 23 90 73 

 Følg os 

 

Gefion Group A/S • CVR nr. 3704 2560 
Østergade 1, 1. sal • 1100 København K  

https://www.linkedin.com/company-beta/5281501/
https://www.linkedin.com/company-beta/5281501/


T +45 70 23 20 20 • gefiongroup.com 
 

http://gefiongroup.com/
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OVERSIGT
SET FRA SYD



REFERENCER
ARKITEKTUR OG FÆLLESSKAB



BEBYGGELSESPLAN
ikke målfast

bebyggelsesgrad ca. 25 - 30%

Nord

19 rækkehuse
+ væksthus

19 rækkehuse
+ væksthus

ETAPE I

ETAPE II

ETAPE III

29 rækkehuse
+ væksthus

19 rækkehuse
+ væksthus

6 rækkehuse

14 boliger 
i 1 plan

12 boliger 
i 1 plan

14 boliger 
i 1 plan

22 boliger 
i 1 plan

rekreativt bælte
fælleshus



Intro

Der bliver rig mulighed for interessante kig, for leg og for møder på 

de store grønne fælles opholdsarealer mellem husene. 

En moderne landsby skabes, der i skala og stemning indpasser sig 

i nærområdet og udnytter de rekreative kvaliteter, der findes på 

stedet. 

Der dannes gode fysiske rammer for to, måske tre bofælles-

skaber med hver ca. 20-30 boliger samt mindre fælleshuse og 

fælles grønne arealer. 

Klyngerne orienteres omkring fælleshuse og grønne bydels- 

pladser og forholder sig i skala til områdets eksisterende parcelhus 

bebyggelse. Netop af denne årsag holdes bebyggelsen i 1 og 2 plan.

Der indtænkes små private haver med lave mure eller hække 

omkring og ellers disponeres åbne grønne fællesområder i et 

parklignende landskab, med store solitære træer.

Parkeringen er fordelt ud i mindre, veldefinerede områder - evt. med 

græsarmering og mindre træer, for at bevare det grønne indtryk. 

Fællesskaber på tværs af aldersgrupper i et moderne landsbymiljø.

Projektforslagets boliger er perfekte til seniorer og enlige 

De nye boliger på Klostergårdsvej er med deres størrelse fra ca. 60 

m2 til 115 m2 især attraktive for seniorer og enlige, men også de 

unge børnefamilier vil synes, at boligerne er attraktive. 

Lejre rummer i dag mange seniorer med det til fælles, at parcelhu-

set er blevet for stort og haven for udfordrende. Manglen på senior-

venlige boliger i Lejre betyder, at seniorerne alligevel bliver boende. 

De nye boliger er en perfekt mulighed for at flytte i et mindre ræk-

kehus, der er nemt at vedligeholde, og hvor man har mulighed for 

at være en del af det trygge fælleskab, som bebyggelsen og dennes 

faciliteter indbyder til. 

De nye boliger er desuden perfekte til enlige, der gerne vil blive 

boende i Lejre. Efter eksempelvis en skilsmisse ønsker begge 

forældre oftest at blive boende i Lejre således, at begge kan være 

tæt på børnene, der fortsætter på skolen. Manglen på mindre og 

mere prisvenlige boliger betyder, at dette sjældent lader sig gøre. 

Med priser som også enlige kan betale, dækker de nye boliger på 

Klostergårdsvej netop dette behov.

Lejeboliger og/eller andelsboliger

En del af boligerne etableres som enten lejeboliger eller andels-

boliger, der ikke har de samme krav om stor egenfinansiering som 

ejerboliger. 

Mange seniorer finder dette attraktivt, idet de gerne vil bruge 

friværdien fra parcelhuset til kulturelle oplevelser i stedet for 

”mursten”. 

Desuden er andelsboliger og især lejeboliger attraktive for bol-

igsøgende uden nogen særlig opsparing. Her mødes de ikke med de 

samme krav om en stor egenfinansiering, som ved køb af ejerbolig.

Projektforslaget rummer ingen ”billige” boliger

Alle boliger opføres i en god kvalitet og der anvendes kun smukke, 

men samtidige stærke og solide materialer, der ikke kræver nogen 

særlig vedligeholdelse. Desuden vælges særlige arkitekttegnede 

løsninger, der favner Lejres landsbymiljø samt de naturskønne 

omgivelser. Byggeriet er derfor ikke et ”billigt” byggeri, og de fær-

dige boliger vil have et vist prisniveau, der kræver en almindelig god 

og sund økonomi. 

Naturligt flow giver plads til nye familier med skolebørn 

I rigtig mange mindre byer med mangel på seniorvenlige boliger 

ses tydelige tendenser til at skolerne mangler nye skolebørn til de 

yngste klassetrin. Det skyldes, at manglen på lokale seniorvenlige 

boliger tvinger seniorerne til at blive boende. Det har den effekt, at 

det er sværere for nye familier at flytte til byen, især for de familier, 

der ikke har råd til at bygge nyt parcelhus. Udviklingen er derfor 

flere steder, at skolerne mangler børn til de yngste klassetrin. Frem-

tidsforskere forventer, at dette forstærkes over de kommende år 

medmindre, der etableres især nye mindre boliger, der kan tiltrække 

seniorerne. 

Ved at imødekomme nærværende projektforslag, vil det være 

medvirkende til at bremse denne tendens i Lejre. Projektforslagets 

boliger vil netop hjælpe til med at skabe et naturligt flow, hvor 

seniorerne i Lejre på et tidligere tidspunkt fraflytter parcelhuset, der 

så kan overtages af familier med skolebørn.

Støtter op om Lejres butiksmiljø

De nye boliger vil støtte op om det lokale butiksmiljø i Lejre by, 

herunder eksempelvis dagligvarebutikker, bager, frisør, ejendoms-

mægler osv. De lokale butikker er i dag udfordret af et indkøbsmøn-

ster, der i stigende grad forøger nethandel samt indkøb i større 

byer med større butiksudvalg. Derfor er lokale butikker under pres 

og mange tvinges til at lukke. De nye boliger på Klostergårdsvej 

forventes at ville påvirke Lejres butiksmiljø positivt.

Bedre grundlag for flere faciliteter i Lejre

Endvidere vil de ekstra borgere i Lejre gøre det mere attraktivt at 

etablere nye faciliteter, såsom eksempelvis et moderne lægehus i 

byen, hvilket vil være attraktivt for alle Lejres borgere. Det nuværen-

de indbyggerantal gør det svært for læger at investere i et lokalt 

lægehus, der eksempelvis kunne rumme lægepraksis, tandlæge og 

fysioterapeut.

Ingen trafikal belastning i Lejre by

De nye boliger forventes ikke at ville belaste Lejre by med generende 

trafik. Morgen trafikken forventes at ske ud af byen ad Højbyvej til 

Hovedvejen. Aften trafikken den modsatte vej. Boligerne er belig-

gende i cykelafstand til Lejre Station, hvilket er attraktivt for de nye 

borgere med arbejdsplads eksempelvis i København.

Fællesskaber er projektets kerneværdi

Projektets etableres med udgangspunkt i, at det skal være et dejligt 

sted at bo. Der forventes en bebyggelsesgrad på omkring de 30 %, 

hvilket giver plads til skønne grønne arealer. Der vil være klynger af 

boliger, der henvender sig til seniorer, og andre klynger der i højere 

grad frister de enlige. Selvfølgelig har bebyggelsen også plads til 

børnefamilierne. Her er i sær gjort meget for at fremme fælless-

kabet i bebyggelsen ved opførelsen af et ordentligt fælleshus og 

faciliteter. Bebyggelsens fællesfaciliteter planlægges nøje i forhold 

til at skabe fællesskaber på tværs af aldersgrupperne.

De mindre boliger tiltrækker seniorerne og de enlige. Men det gør 

børnefamilierne også. For med bedsteforældrene tæt på, kan de 

ældre hjælpe børnefamilierne i hverdagen, med lektiehjælp og når 

børnene er syge og skal passes. Det giver ekstra indhold til de ældre 

og det er til gavn for alle inkl. Lejre Kommune, der sparer penge til 

ældrepleje og omsorg.

Der planlægges fællesfaciliteter såsom lækkert fælleshus med 

køkkenfaciliteter, gæsteværelser samt væksthus og orangeri, der 

forlænger sommeren med adskillige måneder. Her er plads til fæl-

lesspisning og forskellige arrangementer. Desuden et område med 

legeplads og ikke mindst et rekreativt bælte med plads til dyrehold, 

hvilket sætter en fed streg under bebyggelsens ønske om at inte-

grere sig med landsbymiljøet omkring sig. 

Som beboer vælger man, om man vil være en del af fællesskabet 

og man kan eksempelvis tilmelde sig ”madholdet” der har ugentlige 

fællesspisninger, ”Dyreholdet”, der passer får og kaniner, ”legeklub-

ben” på legepladsen - eller man kan vælge at trække sig tilbage til 

boligens ro og hygge.  Beboerne får således mulighed for at vælge 

til og fra blandt bebyggelsens mange faciliteter. 

Timingen er nu

Teamet bag boligernes udvikling anser det som en væsentlig faktor, 

at projektet kan igangsættes indenfor en overskuelig fremtid, 

hvilket er indenfor 12 – 18 måneder. Derfor beder teamet om, at 

der samtidig udarbejdes tillæg til kommuneplan samt lokalplan for 

området.

Såfremt projektforslaget først lader sig gøre efter udarbejdelse 

af ny kommuneplan og herefter lokalplan, afhænger projektet af 

boligmarkedets udvikling frem til dette tidspunkt.

Personerne bag projektforslaget

Bag projektet står en aktør, der er sammensat af en lokal specialist 

samt et større ejendomsselskab, der hidtil primært har udviklet 

ejendomme i City og Storkøbenhavn. Man har stor erfaring i både 

at samarbejde med store, mellemstore og små kommuner, hvorfor 

Lejre Kommune kan se frem til at udvikle lokalplan m.m. sammen 

med en professionel samarbejdspartner.

Thomas Erringsø med bopæl i Svogerslev har som tidligere ejen-

domsmægler i området stor indsigt i boligbehov og kultur i Lejre 

Kommune. Thomas er om nogen i stand til at formidle historien om 

Lejre området, hvilket indarbejdes i projektet.

Gefion Group er specialiseret i udvikling af boligbebyggelser i 

Storkøbenhavn og er vant til at håndtere store udviklingsprojek-

ter. Gefion Group har et meget omfattende netværk samt gode 

relationer til nære samarbejdspartnere, hvilket har medvirket til at 

selskabet bl.a. har udviklet flere end 2.000 ungdoms- og 

familieboliger igennem de seneste år. Gefion Group udvikler alle for-

mer for ejendomme, herunder rækkehuse, lejligheder samt studie- 

og ungdomsboliger. Endvidere udvikler Gefion Group erhvervsejen-

domme med detailhandel, kontorer og hoteller. 

Gefion Group og Thomas Erringsø samarbejder bl.a. om 3 

udviklingsprojekter i Lejre Kommune.

VISION



OVERSIGT
BOLIGKLYNGE MED RÆKKEHUSE
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OVERSIGT
BOLIGKLYNGE MED 1 PLANS HUSE
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Klostergårdsvej 31A, Lejre 
 
Oplæg til kommuneplanramme/lokalplansforslag 
 
 
Anvendelse 
Boligformål. 
 
Bebyggelsesprocent 
Den maksimale bebyggelsesprocent fastsættes til 35. 
 
Bebyggelsens omfang 
Der er mulighed for at opføre tæt/lav og åben/lav bebyggelse. Derudover vil der være 
mulighed for at opføre fælleshuse til brug for beboerne. 
 
Bygningshøjder og etageantal 
Det maksimale etageantal fastsættes til 2 etage og den maksimale bygningshøjde til 8,5 m.   
 
Zoneforhold 
Arealet er beliggende i landzone. Ved efterfølgende lokalplanlægning vil området blive 
overført til byzone. 
 
Supplerende bestemmelser 
Bebyggelsen kan opføres etapevis fra nordvest mod sydøst i henhold til en fastsat 
rækkefølgeplan. 
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OVERSIGT
set fra syd ved parcelhusene Nord



Teamet sigter mod at udvikle en spændende og varieret bebyggelse med en særlig 

identitet. Netop den skrånende grund vil aktivt kunne bidrage til at give bebyggelsen 

denne identitet. 

Der bliver rig mulighed for interessante kig og grønne fælles opholdsarealer på forskudte 

niveauer mellem husene, og topografien på grunden gør at bevægelsen i landskabet bliver 

mere interessant.

En moderne landsby, der i skala og stemning indpasser sig i nærområdet og udnytter de 

rekreative kvaliteter, der findes på stedet. 

Der skabes gode fysiske rammer for to, måske tre bofællesskaber med hver ca. 25-30 

boliger samt mindre fælleshus og fælles grønne arealer. 

Primært tænkes der i mindre boliger, der er er både seniorvenlige og gode til enlige. 

Disse fællesskaber er i en eller to klynger mod sydvest, mens de lidt større boliger er i den 

større klynge mod nordøst, hvor der også placeres flere boliger i 2 plan.

Boligerne lægger sig ind i terrænet som øst- vestgående klynger, som følger de naturligt 

eksisterende terrænkoter i det bakkede grønne landskab.

Klyngerne bliver orienteret omkring fælleshuse og grønne bydelspladser og forholder sig i 

skala til den eksisterende parcelhusbebyggelse mod syd. 

Netop af denne årsag holdes bebyggelsen i 1 og 2 plan.

Der indtænkes små private haver med lave mure eller hække omkring og ellers disponeres 

åbne grønne fællesområder i et parklignende landskab, med store solitære træer.

Parkeringen er fordelt ud i mindre, veldefinerede områder - evt. med græsarmering og 

mindre træer, for at bevare det grønne indtryk. 

Der bliver indkørsel til området fra syd, fra Møllebjergvej.

VISION

SENIORBOFÆLLESSKAB II
20-30 BOLIGER

SENIOR-/ BOFÆLLESSKAB III
20-30 BOLIGER

BOFÆLLESSKAB I
20-30 BOLIGER

FÆLLESSKAB 
FOR ALLE

Organiseringen af de to eller tre bofællesskaber kan beskrives ved dette diagram –

hvor der er nogle nære fællesfaciliteter, der kun tilhører bofællesskabsklyngen og andre 

større faciliteter og identitetsskabende elementer, der danner en fællesmængde, som 

deles af alle boligerne.

Bebyggelsen tænkes udviklet som andels-/udlejningsboliger.

Dette er attraktivt for seniorer, der ønsker at frigøre friværdi i eksisterende boliger. 

Endvidere er det attraktivt for mennesker, der ikke har mulighed for at fremskaffe en stor 

udbetaling for køb af ejerbolig.

Samlet bebyggelsesprocent ca. 35-40.

80-100 boliger, fordelt på hhv. 60, 80, 110 og 120 m² 

Fælleshuse/-faciliteter og gæsteboliger fælles for hele bebyggelsen.

Samlet bebyggelse: 8.500- 9.400 m2
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BEBYGGELSESPLAN
ikke målfast

MØLLEBJERGVEJ

INDKØRSEL

Nord



FÆLLESHUS

GÆSTEHUS

PARKERING

Nord

OVERSIGT
bofællesskab, princip for klynge



 

 

 
 

Møllebjergvej, Hvalsø 
 
Forslag til kommuneplanramme/lokalplansforslag 
 
 
Anvendelse 
Boligformål. 
 
Bebyggelsesprocent 
Den maksimale bebyggelsesprocent fastsættes til 40. 
 
Bebyggelsens omfang 
Der er mulighed for at opføre tæt/lav bebyggelse samt enkelte individuelle huse, hvor 
terrænet tilsiger dette og/eller i form af fælleshuse. Derudover vil der være mulighed for at 
etablere en vinterhave i tilknytning til et fælleshus. 
 
Bygningshøjder og etageantal 
Det maksimale etageantal fastsættes til 3 etager og den maksimale bygningshøjde til 12,0 m. 
Ved opførelse af toetages byggerier er den maksimale bygningshøjde 8,5 m.   
 
Zoneforhold 
Arealet er beliggende i landzone. Ved efterfølgende lokalplanlægning vil området blive 
overført til byzone. 
 
Supplerende bestemmelser 
En andel af bebyggelsen kan indrettes som seniorvenlige boliger. 
 
Bebyggelsen aftrappes mod den eksisterende bebyggelse mod syd. 
 



From:                   Niels Rolf Jacobsen 
Sent:                    Mon, 11 Jan 2021 12:20:18 +0100 
To:           Christian Weber Juncker 
Subject:               VS: Projekt: MELLEM DET GRØNNE OG KILDEN - Forsalg til strategisk byudvikling i Lejre 
ved Land Development og LE34 
Attachments:                   Præsentation Lejre 11-09-2020.pdf 

Hej Christian 

Her er høringssvar til Plan- og bæredygtighedsstrategien 

Venlig hilsen 
Niels Rolf Jacobsen 
Leder af Planafdelingen 
Center for Teknik & Miljø 
Lejrevej 15 
Tlf.: 4646 4912 
Mob.: 5380 1124 
E-mail: nrja@lejre.dk
EAN-nr.: 5798007923860

Fra: Søren Due Hansen <sh@land-development.dk>  
Sendt: 12. november 2020 16:35 
Til: Plan (Fællespostkasse + EDS) <Plan@lejre.dk> 
Cc: 'Jonas Berthelsen' <jb@land-development.dk>; 'Anne Hinge' <ang@le34.dk>; 'Anders Hyllested' 
<ah@ahkonsult.dk>; Niels Rolf Jacobsen <nrja@lejre.dk>; Peter Østerbye <peos@lejre.dk> 
Emne: Projekt: MELLEM DET GRØNNE OG KILDEN - Forsalg til strategisk byudvikling i Lejre ved Land 
Development og LE34 

Kære Niels Rolf Jacobsen og Peter Due Østerbye, 

Vi fremsender hermed vores høringssvar til den nye kommuneplan. 

Vi har vedhæftet arkitektforslag for to nye boligudviklingsområder ved Dalkilden og Højvang. De er begge 
beliggende under 1.200 meter fra togstationen i Lejre. Det er vores ønske, at områderne kan blive inddraget i 
den kommende kommuneplan.  
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Der er selvfølgelig tale om forslag til disponering, som vi er fleksible ift. at drøfte og tilpasse til kommunens 
ønsker. Vi er åbne over for at drøfte både ønsker til boligsammensætning eks. en kombination af række-, 
dobbelt- og gårdhavehuse samt fritliggende villaer etc. Derudover er vi ligeledes indstillede på, at lytte til 
kommunens ønsker til forskellige ejerformer eksempelvis bofællesskaber, andelsboliger, lejeboliger og/eller 
ejerboliger m.v.  
 
Forslaget: MELLEM DET GRØNNE OG KILDEN er udarbejdet af Landskabsarkitekt Anne Hinge fra LE34.  
 

 Områderne er flot beliggende i den syd og sydøstlige del af Lejre med udsigt mod sydvest og mod øst 
og begge med nem adgang til infrastruktur. 
 

 De nye boligområder er tegnet, så de fremhæver det naturlige landskab og er luftigt disponeret, så 
boligernes beboere kan få glæde af naturen. Disponeringen i skitseprojektet skaber åbenhed med god 
kontakt til de omkringliggende områder via grønne stier, pladsdannelser og bakker hvorfra udsigten 
kan nydes. 

 
 Det er vores ambition, at de nye boligområder skal kunne rumme en kombination af forskellige bolig- 

og bo- og ejerformer og kan være med til udbygge Lejre som et fællesskab af landsbyer. 
 

 Det er vores ønske, at udvikle villagrunde, som sælges uden byggepligt, så det ikke kun er ét 
typehusfirma man som beboer kan bygge med, men at der i stedet opnås en varieret bebyggelse. 
Derudover ønsker vi at bygge små enklaver af 1-plans rækkehuse til seniorer og nystartede 
børnefamilier i størrelse mellem 100-125 kvm. Vi ønsker at etablere et fælleshus, der kan indgå som et 
fælles mødested i byen – ikke kun for områdets beboere, men også for alle andre i Lejre. Dette vil 
binde områder sammen med den eksisterende bydel. 
 

 Projekterne vil være privatfinansieret og dermed uden omkostninger og risiko for Lejre kommune. 
Samtidigt vil udviklingsområdet understøtte kommunens profil, som en attraktiv kommune at bosætte 
sig i, samt markedsføre byen som en innovativ by med blikket rettet mod fremtidens blandede 
bysamfund og boformer.  

 
 I kan evt. læse mere om hvad vores kunder skriver om os på: https://dk.trustpilot.com/review/land-

development.dk 
 

Vi ser frem til den videre proces med kommuneplansarbejdet og vil gerne invitere på en gåtur i områderne, 
hvor vi kan fremvise arealerne, beskrive projekterne og drøfte mulighederne.  
 
Med ønsket om et godt og konstruktivt samarbejde.  
 
Med venlig hilsen 
 
Søren Due Hansen 
Land Development A/S 
 
t: 5159 1629 

https://dk.trustpilot.com/review/land-development.dk
https://dk.trustpilot.com/review/land-development.dk


e: sh@land-development.dk 
w: www.land-development.dk 
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FORSLAG  TIL STRATEGISK  BYUDVIKLING I LEJRE

MELLEM
DET GRØNNE

OG KILDEN 

L A N D  D E V E L O P M E N T



DYR SOM NATURPLEJERE

NATURLEGEPLADS

NATUROMRÅDET DALKILDERNE OG MARKER

NATURNÆR REGNVANDSHÅNDTERING 

Der findes et sted; Vores Sted midt i naturen, sammen 
i fællesskabet ude blandt forfædrenes høje.

Lejre er et fællesskab – et fællesskab af landsbyer. 
Byerne er vokset sammen og skaber i dag et harmo-
nisk kludetæppe af bystrukturer, der på interessant 
vis formidler den danske byhistorie: Middelalderbyen, 
stationsbyen og parcelhusbyen er alle repræsenteret i 
Lejre by.

Bygherre ønsker at bygge videre på fortællingen og 
med udgangspunkt Lejres historie give et bud på den 
moderne landsby i form af et tæt-lav boligområde 
samt et nutidigt parcelhuskvarter, hvor fællesarealer 
og regnvandshåndtering til sammen skaber et rekrea-
tivt samlingspunkt.

Ved at forbinde Lejres eksisterende grønne arealer 
og udlægge en håndfuld nye byområder opstår to 
ringformede grønne forbindelser, der via tværgående 
grønne forbindelser skaber et netværk, der binder by, 
bydele og landskab sammen. Det foreslås derfor, at 
lade de grønne ringe være det styrende princip for 
den fremtidige byudvikling og planlægning i Lejre by.

DEN YDRE RING

Den ydre ring er de store vidder, der omkranser Lejre 
by. Her markerer landbrugslandskabet og de våde 
naturområder grænsen mellem land og by. Adgangen 
hertil er primært ad slåede stier og i de dyrkningsfrie 
bræmmer langs vandløb og marker.

DEN INDRE RING

Den indre ring er ”hverdagsnaturen” og omfatter 
en række rekreative og parklignende områder. De 
rekreative arealer er lettilgængelige, og det er her folk 
mødes, leger, motionerer og transporterer sig rundt. 
Her er der plads til regnvandshåndtering, bynatur 
med frugtlunde og naturlegepladser. Området omfat-
ter såvel brede stier med fast belægning som mindre 
slåede stier i den høje eng.

Anvendes de grønne ringe som princip for den frem-
tidige byudvikling vil de ikke kun være med til at sikre 
livskvalitet for borgere i Lejre by, men også styrke og 
udbygge spredningsmulighederne for flora og fauna, 
så naturen trækkes helt ind i haverne. 

LEJRES GRØNNE RINGE
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KULTURHISTORIEN

Kulturhistorien har sat sine spor i landskab, bygning-
er og fortidsminder, der sammen skaber identitet i 
området i og omkring Lejre. Kulturhistorien er også en 
væsentlig del af udpegningsgrundlaget for National-
park Skjoldungernes Land.

Lejres bysamfund har udviklet sig imellem de op-
rindelige fire byområder: Åvang, Allerslev, Højby og 
Lejre Stationsby. Områderne er i dag næsten bygget 
helt sammen. Forslag til de nye byområder er derfor 
nænsomt placeret, så Højby, som den sidste landsby, 
der ikke er helt opslugt, friholdes og udsigterne fra 
bykernen ud over landskabet bevares. Udsigter over 
det åbne land mellem Højby og de nye byområder 
er med til at fastholde oplevelsen af Højby som en 
selvstændig landsby.

LANDSKABET

Landskabet i og omkring Lejre er et småbakket dødis-
landskab gennemskåret af tunneldale, der gør land-
skabsoplevelsen meget varieret. Området er karakte-
riseret af intensivt landbrug, hvor kun de lavtliggende 
fugtige områder står udyrket hen. Flere af disse er 
derfor sprunget i skov. 

NATUREN

Naturen er allestedsnærværende i Lejre samt en af 
de vigtigste årsager til at borgere vælger at bosætte 
sig her. Boligområderne skal derfor tilpasses natur-
værdierne, men kan samtidig være afsæt til en bedre 
adgang til at opleve den rige natur omkring byen.

Lokalt kan der her etableres anlæg til håndtering af 
regnvand, der igen kan være med til at øge oplevel-
sesværdien og biodiversiteten.

FÆLLESSKAB I DE GRØNNE OMRÅDER

Ved at ændre arealanvendelsen fra plantebrug til 
boligbebyggelse kan naturværdierne forbedres ved 
at udlægge friarealer til natur med fx blomstereng og 
græsningsareal. Gennem ko- eller hestegræsserfor-
eningerne, der drives som arbejdsfællesskaber, og 
høslet kan områderne være med til at styrke fælles-
skabet blandt området beboere.

BYUDVIKLING UNDER HENSYN TIL STEDET

FORTIDSMINDET ØM JÆTTESTUE

INTENSIVT DREVET LANDBRUG

ADGANG TIL NATUREN

FÆLLESKAB OM HØSLET
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LAR OG CHIKANE

GANG- OG CYKELSTI

SLÅEDE STIER I ENG

FRUGTLUND I SLÅET GRÆS

DEN OVERORDNEDE INFRASTRUKTUR 

Der er adgang til projektområderne ad Højbyvej og 
Rorupvej, der begge har forbindelse til primærrute 14, 
der forbinder Lejre med Roskilde og Ringsted. 

Fra Lejre Station kan områdets beboere tage regi-
onaltoget, der kører mellem Kalundborg og Køben-
havn. Toget standser også i Roskilde, hvorfra der 
afgår Intercity- og IntercityLyn-tog.

De nye boliger inden for projektområderne vil derfor 
være attraktive for personer med arbejde i Lejre, Ros-
kilde, København og Midtsjælland.

REKREATIVE FORBINDELSER

Lejre by har et veludbygget stinet, der er med til at 
forbinde boligområder med skoler, idrætsanlæg og 
indkøbsmuliheder samt landskab og natur.

Øst om den indre grønne ring løber vandreruten Gu-
dernes Stræde gennem Højby, og vest om den indre 
grønne ring passerer vandreruten Skjoldungestien og 
cykelruten Istidsruten. 

Vandrestierne knytter Lejre sammen med en større 
fortælling om Danmarks oldtid, og cykelruten med 
en fortælling om Danmarks tilblivelse for mere end 
20.000 år siden.

NYE GANG- OG CYKELFORBINDELSER

I takt med boligområdernes udbygning foreslås de 
eksisterende stier forlænget med rundt i den indre 
grønne ring, så der skabes en sammenhængende 
grøn rute på ca. 3,5 km, der indbyder til motion og 
oplevelser og frisk luft i hverdagen. 

Med de foreslåede nye stier forbindes udviklingsområ-
derne med naturområderne i Dalkilderne samt kultur-
landskabets seværdigheder såsom Øm Jættestue og 
nationalparkens vandreruter.

DEN SAMMENBUNDNE BY
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BELÆGNINGSSKIFT

MATERIALER

REKREATIVT REGNVANDSBASSIN 

ADGANG TIL AFGRÆSSET NATUROMRÅDE

Udviklingsområdet Dalkilden udgør et areal på ca. 18 
ha, og ligger øst for bykernen. Området falder fra Høj-
byvej i kote 25,5 ned mod Langvad Å og Dalkilderne i 
kote 13,5. Den nye bebyggelse vil således ligge lavere 
end landsbyen, der hæver sig op mellem kote 27 til 37.

Grundet det stærkt skrående terræn langs naturområ-
det og Dalkildens placering i en mindre dal vil bolig-
området fremstå diskret i landskabet ved ankomst til 
Højby fra syd ad Højbyvej.

Det er bygherres ønske, at området udvikles med 
åben-lav boligbebyggelse som vist på planen på 
modstående side. Boligområdet omfatter 15 småpar-
celler på 500-500 m² og 66 villagrunde på 800-900 
m2. Villagrundene er attraktive for børnefamilier med 
ønske om en stor og anvendelig have, mens de små-
parcellerne vil være attraktive for seniorer, som fortsat 
ønsker at have eget hus, men uden en stor have at 
passe. Således skabes et boligområde med beboere i 
alle aldersgrupper.

Boligernes placeres omkring et lavbundsareal i områ-
dets midte. Arealet friholdes som en fælled med mu-
lighed håndtering af regnvand samt etablering af en 
naturlegeplads med vandet som integreret element. 

Fra området er der ca. 1,5 km til skole på cykel. Skole-
stien forlænges ind i området, hvor det interne stinet 
af slåede og anlagte stier giver sikker forbindelse til 
alle boliger.

De rekreative stier gennemskærer flere steder bolig-
vejen. For at sikre de bløde trafikanter foreslås, at der 
sker et tydeligt skift i belægning ved disse overgange. 
Vejprofilet foreslås desuden udformet med en køreba-
ne i fastbelægning samt ensidigt fortov. På modsatte 
side af kørebanen anlægges et ”grønt” bånd med en 
kombination af parkeringspladser og overkørsler i 
grus eller brosten, regnbede og vejtræer.

Det foreslås at lade heste afgræsse dele af friarealer-
ne for at holde arealet lysåbent og danne grundlag 
for et rigt fugleliv. Store græssende dyr er altid en 
attraktion og et samlingspunkt, som derfor er en moti-
vationsfaktor til at komme ud i naturen og landskabet 
i hverdagen.

DALKILDEN
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FÆLLESHUS

MATERIALEVALG

REKREATIVT REGNVANDSBASSIN 

OPHOLDSAREALER LANGS VEJE - ARKITEMA

Højvang udgør et areal på ca. 16,5 ha, og ligger syd 
for bykernen. Området falder kraftigt mod vest fra 
Højby landsby og højderyggen i kote 36 langs om-
rådets østlige skel. Områdets lavest beliggende dele 
ligger i kote 25. Mindre i området er en mindre bakke i 
kote 30.

Det er bygherres ønske, at udvikle området med over-
vejende tæt-lav boligbebyggelse som vist på planen 
på modstående side. Planen omfatter 51 vinkelræk-
kehuse på ca. 135 m², 24 dobbelthuse på ca. 114 m², 71 
smårækkehuse på 64-73 m2 samt ca. 32 boliger i en 
blandet rækkehus- og lejlighedsbebyggelse. 

Boligerne vil til sammen være attraktive for mindre 
børnefamilier, der ikke har tid til at passe have, samt 
unge, fraskilte og seniorer, som gerne vil have komfor-
ten i et nyt rækkehus uden en stor have. Dermed ind-
byder området til, at unge, børn og ældre kan bo tæt 
sammen og dele hverdagen, men fortsat kan trække 
sig tilbage til egen bolig.

Da bebyggelsen fortrinsvist lægger sig nedenfor bak-
kekammen omkring Højbyvej forventes bebyggelsen 
ikke at virke dominerende ved adkomst til Højby fra 
syd.

FÆLLESHUSET

I områdets sydøstlige hjørne etableres et fælleshus 
for områdets beboere. Fælleshuset, der ligger højt i 
landskabet med udsigt og kig til skove, enge, søer og 
landsbyer, vil danne ramme om lokale arrangementer 
som fællesspisning og høstfest.

Med den attraktive placering vil fælleshuset ikke alene 
fungere som samlingssted for områdets beboere. Det 
er også planen, at det skal indbyde til pop-up-arran-
gementer, hvor lokale kunstere og fødevareproducen-
ter f.eks. kan teame op med dygtige kokke under titlen 
”Fra jord til bord”. 

HØJVANG
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EKSISTERENDE PLANLÆGNING

Projektområderne, der omfatter de nordlige dele af 
matr.nr. 6a og 8a Højby By, Rorup, ligger i landzone.

Fingerplan 2019
Projektområdet ligger i Fingerplanens øvrige hoved-
stadsområde. Der kan i den kommunale planlægning 
udlægges ny byzone i det øvrige hovedstadsområ-
de, når det følger planlovens regler om byvækst og 
reglerne i § 22 og § 23, og der herudover foretages 
en afvejning mellem byudviklingsinteresser og øvrige 
overordnede arealinteresser, jf. Fingerplanens § 21.

Kommuneplan 2017
Områderne er hverken omfattet af kommuneplan-
ramme eller optaget på rækkefølgeplanen for lokal-
planlægning i Lejre Kommune.

Værdifulde landskaber
Langs Langvad Å er området udpeget som beva-
ringsværdigt landskab. Ved at udlægge område til 
græsning og tage hensyn i bygningernes materiale-
valg og farvesætning beskyttes landskabsværdierne.

Kulturhistorisk bevaringsværdi
Området langs Langvad Å mellem landsbyerne Højby 
og Øm er i udpeget som et kulturhistorisk interes-
seområde. Ved at udbygge områderne forbedres 
adgangen for byens borgere til naturområderne langs 
Langvad Å. Ved at friholde de lavtliggende områder til 
græsning med heste fortsættes den klassiske fortæl-
ling med landsbyerne på de højtliggende agre med 
dyrene græssende på engene.

Kirkeomgivelser
Projektområderne vurderes ikke at påvirke kirkeom-
givelserne, da der er tale lavt byggeri, der grundet 
terræn, afstand og beplantning ikke mindsker indsig-
ten til kirkerne i Rorup og Allerslev.

Spredningskorridor
Byudviklingen foreslås etableret i kanten af spred-
ningskorridorerne. Den fremtidige bebyggelse etable-
res kun på områder, der i dag dyrkes intensivt. I hvert 
projektområde udlægges naturområder og grønne 
kiler, der bindes sammen med Lejres grønne ringe og 
dermed er med til at styrke de økologiske forbindelser 
og spredningskorridorer.

Lavbundsarealer
Arealerne omkring Langvad Å og lavninger i områder-
ne er udpeget som lavbundsarealer. De friholdes for 
bebyggelse og kan i detailplanlægningen genopret-
tes til vådområder, som led håndtering af områdets 
regnvand.

ØVRIGE BINDINGER

Gravhøj
Gravhøjen syd for Højby afkaster fortidsmindebeskyt-
telseslinje ind i projektområdet Højbyvang, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 18. Arealet udlægges som et rekrea-
tivt areal, der ikke må bebygges.

Beskyttet natur
Omkring dalkilderne og Langvad Å samt i lavningerne 
på matr. 8a er arealerne udpeget som beskyttet mo-
ser, enge, søer og vandløb, jf. naturbeskyttelseslovens 
§ 3. 

Langvad Å nordøst for området afkaster desuden 
åbeskyttelseslinje ind i projektområdet Dalkilden, jf. 
naturbeskyttelseslovens § 16. 

Den beskyttede natur udlægges som naturområder, 
der ikke må bebygges.

Drikkevandsinteresser
Projektområderne er udpeget som områder med 
særlige drikkevandsinteresser. Nord for Højby er dele 
af området nitratfølsomme indvindings- og indsats-
områder.

Ved at udtages områderne af landbrugsdrift formind-
skes nitratudvaskningen. Da regnvandet håndteres 
i området, formodes bebyggelsen ikke at påvirke 
grundvandsdannelsen væsentligt.

Gasledninger
Syd om projektområdet Højvang og gennem projek-
tområdet Dalkilden løber naturgasledninger. Beskyt-
telseszonen omkring gasledningerne friholdes for 
bebyggelse. Øvrige restriktioner håndteres i detailpro-
jekteringen.

PLANLÆGNING OG BINDINGER



PLANLAGTE BYUDVIKLINGSOMRÅDER I LEJRE VÆRDIFULDE LANDSKABER

KULTURHISTORISK INTERESSEOMRÅDE KERNEOMÅDER (GRØN) OG SPREDNINGSKORRIDORER (OLIVEN) 

LAVBUNDSAREALER BESKYTTET NATUR OG FORTIDSMINDER



For at Lejre fortsat kan tiltrække nye borgere, er det 
vigtigt at videreføre det, der kendetegner Lejre, ved at 
skabe gode steder at bo med natur, nærhed, lokale 
fællesskaber og masser af frirum.

Med fredningerne nord for Lejre station og de man-
ge naturbeskyttelsesinteresser samt den udbyggede 
infrastruktur i bykernen ligger den foreslåede udvik-
ling som en naturlig forlængelse af den eksisterende 
by. De nye byområder ligger alle mindre end 2 km fra 
Lejre station og den nordlige del af Dalkilden ligger 
stationsnært.

Udviklingsområderne Dalkilden og Højvang afrunder 
Lejre by mod sydøst, og er derfor hjørnesten i den nye 
fortælling om udviklingen af Lejres grønne ringe. De 
foreslås derfor igangsat først.

Ved at udbygge og udvikle Lejre by understøttes 
samtidig kommunens landsbyer, der knytter sig op på 
de større byers handel, offentlige servicefunktioner og 
aktiviteter.

På baggrund af bygherres ønsker og det samlede 
forslag til strategisk udvikling af Lejre by foreslås det, 
at boligområderne indarbejdes ved den forestående 
kommuneplanrevision.

De nye boligområder vil:

- understøtte Lejres udvikling med fokus på stedets 
iboende kvaliteter

- sikre en attraktiv udvikling af boligudbuddet i Lejre 
med fokus på familie- og seniorboliger

- skabe nye rekreative forbindelser og muligheder for 
såvel områdernes beboere som Lejres indbyggere i 
øvrigt.

Det fremhæves, at der er tale om indledende og ufuld-
stændige skitser, der, såfremt ansøgningen imøde-
kommes, vil blive bearbejdet i samarbejde med Lejre 
Kommune.

KONTAKT

Anne Hinge
+45 9244 1552
ang@le34.dk

FORSLAG TIL NY PLANLÆGNING
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DYR SOM NATURPLEJERE

NATURLEGEPLADS

NATUROMRÅDET DALKILDERNE OG MARKER

NATURNÆR REGNVANDSHÅNDTERING 

Der findes et sted; Vores Sted midt i naturen, sammen 
i fællesskabet ude blandt forfædrenes høje.

Lejre er et fællesskab – et fællesskab af landsbyer. 
Byerne er vokset sammen og skaber i dag et harmo-
nisk kludetæppe af bystrukturer, der på interessant 
vis formidler den danske byhistorie: Middelalderbyen, 
stationsbyen og parcelhusbyen er alle repræsenteret i 
Lejre by.

Bygherre ønsker at bygge videre på fortællingen og 
med udgangspunkt Lejres historie give et bud på den 
moderne landsby i form af et tæt-lav boligområde 
samt et nutidigt parcelhuskvarter, hvor fællesarealer 
og regnvandshåndtering til sammen skaber et rekrea-
tivt samlingspunkt.

Ved at forbinde Lejres eksisterende grønne arealer 
og udlægge en håndfuld nye byområder opstår to 
ringformede grønne forbindelser, der via tværgående 
grønne forbindelser skaber et netværk, der binder by, 
bydele og landskab sammen. Det foreslås derfor, at 
lade de grønne ringe være det styrende princip for 
den fremtidige byudvikling og planlægning i Lejre by.

DEN YDRE RING

Den ydre ring er de store vidder, der omkranser Lejre 
by. Her markerer landbrugslandskabet og de våde 
naturområder grænsen mellem land og by. Adgangen 
hertil er primært ad slåede stier og i de dyrkningsfrie 
bræmmer langs vandløb og marker.

DEN INDRE RING

Den indre ring er ”hverdagsnaturen” og omfatter 
en række rekreative og parklignende områder. De 
rekreative arealer er lettilgængelige, og det er her folk 
mødes, leger, motionerer og transporterer sig rundt. 
Her er der plads til regnvandshåndtering, bynatur 
med frugtlunde og naturlegepladser. Området omfat-
ter såvel brede stier med fast belægning som mindre 
slåede stier i den høje eng.

Anvendes de grønne ringe som princip for den frem-
tidige byudvikling vil de ikke kun være med til at sikre 
livskvalitet for borgere i Lejre by, men også styrke og 
udbygge spredningsmulighederne for flora og fauna, 
så naturen trækkes helt ind i haverne. 

LEJRES GRØNNE RINGE
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KULTURHISTORIEN

Kulturhistorien har sat sine spor i landskab, bygning-
er og fortidsminder, der sammen skaber identitet i 
området i og omkring Lejre. Kulturhistorien er også en 
væsentlig del af udpegningsgrundlaget for National-
park Skjoldungernes Land.

Lejres bysamfund har udviklet sig imellem de op-
rindelige fire byområder: Åvang, Allerslev, Højby og 
Lejre Stationsby. Områderne er i dag næsten bygget 
helt sammen. Forslag til de nye byområder er derfor 
nænsomt placeret, så Højby, som den sidste landsby, 
der ikke er helt opslugt, friholdes og udsigterne fra 
bykernen ud over landskabet bevares. Udsigter over 
det åbne land mellem Højby og de nye byområder 
er med til at fastholde oplevelsen af Højby som en 
selvstændig landsby.

LANDSKABET

Landskabet i og omkring Lejre er et småbakket dødis-
landskab gennemskåret af tunneldale, der gør land-
skabsoplevelsen meget varieret. Området er karakte-
riseret af intensivt landbrug, hvor kun de lavtliggende 
fugtige områder står udyrket hen. Flere af disse er 
derfor sprunget i skov. 

NATUREN

Naturen er allestedsnærværende i Lejre samt en af 
de vigtigste årsager til at borgere vælger at bosætte 
sig her. Boligområderne skal derfor tilpasses natur-
værdierne, men kan samtidig være afsæt til en bedre 
adgang til at opleve den rige natur omkring byen.

Lokalt kan der her etableres anlæg til håndtering af 
regnvand, der igen kan være med til at øge oplevel-
sesværdien og biodiversiteten.

FÆLLESSKAB I DE GRØNNE OMRÅDER

Ved at ændre arealanvendelsen fra plantebrug til 
boligbebyggelse kan naturværdierne forbedres ved 
at udlægge friarealer til natur med fx blomstereng og 
græsningsareal. Gennem ko- eller hestegræsserfor-
eningerne, der drives som arbejdsfællesskaber, og 
høslet kan områderne være med til at styrke fælles-
skabet blandt området beboere.

BYUDVIKLING UNDER HENSYN TIL STEDET

FORTIDSMINDET ØM JÆTTESTUE

INTENSIVT DREVET LANDBRUG

ADGANG TIL NATUREN

FÆLLESKAB OM HØSLET
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LAR OG CHIKANE

GANG- OG CYKELSTI

SLÅEDE STIER I ENG

FRUGTLUND I SLÅET GRÆS

DEN OVERORDNEDE INFRASTRUKTUR 

Der er adgang til projektområderne ad Højbyvej og 
Rorupvej, der begge har forbindelse til primærrute 14, 
der forbinder Lejre med Roskilde og Ringsted. 

Fra Lejre Station kan områdets beboere tage regi-
onaltoget, der kører mellem Kalundborg og Køben-
havn. Toget standser også i Roskilde, hvorfra der 
afgår Intercity- og IntercityLyn-tog.

De nye boliger inden for projektområderne vil derfor 
være attraktive for personer med arbejde i Lejre, Ros-
kilde, København og Midtsjælland.

REKREATIVE FORBINDELSER

Lejre by har et veludbygget stinet, der er med til at 
forbinde boligområder med skoler, idrætsanlæg og 
indkøbsmuliheder samt landskab og natur.

Øst om den indre grønne ring løber vandreruten Gu-
dernes Stræde gennem Højby, og vest om den indre 
grønne ring passerer vandreruten Skjoldungestien og 
cykelruten Istidsruten. 

Vandrestierne knytter Lejre sammen med en større 
fortælling om Danmarks oldtid, og cykelruten med 
en fortælling om Danmarks tilblivelse for mere end 
20.000 år siden.

NYE GANG- OG CYKELFORBINDELSER

I takt med boligområdernes udbygning foreslås de 
eksisterende stier forlænget med rundt i den indre 
grønne ring, så der skabes en sammenhængende 
grøn rute på ca. 3,5 km, der indbyder til motion og 
oplevelser og frisk luft i hverdagen. 

Med de foreslåede nye stier forbindes udviklingsområ-
derne med naturområderne i Dalkilderne samt kultur-
landskabets seværdigheder såsom Øm Jættestue og 
nationalparkens vandreruter.

DEN SAMMENBUNDNE BY
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BELÆGNINGSSKIFT

MATERIALER

REKREATIVT REGNVANDSBASSIN 

ADGANG TIL AFGRÆSSET NATUROMRÅDE

Udviklingsområdet Dalkilden udgør et areal på ca. 18 
ha, og ligger øst for bykernen. Området falder fra Høj-
byvej i kote 25,5 ned mod Langvad Å og Dalkilderne i 
kote 13,5. Den nye bebyggelse vil således ligge lavere 
end landsbyen, der hæver sig op mellem kote 27 til 37.

Grundet det stærkt skrående terræn langs naturområ-
det og Dalkildens placering i en mindre dal vil bolig-
området fremstå diskret i landskabet ved ankomst til 
Højby fra syd ad Højbyvej.

Det er bygherres ønske, at området udvikles med 
åben-lav boligbebyggelse som vist på planen på 
modstående side. Boligområdet omfatter 15 småpar-
celler på 500-500 m² og 66 villagrunde på 800-900 
m2. Villagrundene er attraktive for børnefamilier med 
ønske om en stor og anvendelig have, mens de små-
parcellerne vil være attraktive for seniorer, som fortsat 
ønsker at have eget hus, men uden en stor have at 
passe. Således skabes et boligområde med beboere i 
alle aldersgrupper.

Boligernes placeres omkring et lavbundsareal i områ-
dets midte. Arealet friholdes som en fælled med mu-
lighed håndtering af regnvand samt etablering af en 
naturlegeplads med vandet som integreret element. 

Fra området er der ca. 1,5 km til skole på cykel. Skole-
stien forlænges ind i området, hvor det interne stinet 
af slåede og anlagte stier giver sikker forbindelse til 
alle boliger.

De rekreative stier gennemskærer flere steder bolig-
vejen. For at sikre de bløde trafikanter foreslås, at der 
sker et tydeligt skift i belægning ved disse overgange. 
Vejprofilet foreslås desuden udformet med en køreba-
ne i fastbelægning samt ensidigt fortov. På modsatte 
side af kørebanen anlægges et ”grønt” bånd med en 
kombination af parkeringspladser og overkørsler i 
grus eller brosten, regnbede og vejtræer.

Det foreslås at lade heste afgræsse dele af friarealer-
ne for at holde arealet lysåbent og danne grundlag 
for et rigt fugleliv. Store græssende dyr er altid en 
attraktion og et samlingspunkt, som derfor er en moti-
vationsfaktor til at komme ud i naturen og landskabet 
i hverdagen.

DALKILDEN
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FÆLLESHUS

MATERIALEVALG

REKREATIVT REGNVANDSBASSIN 

OPHOLDSAREALER LANGS VEJE - ARKITEMA

Højvang udgør et areal på ca. 16,5 ha, og ligger syd 
for bykernen. Området falder kraftigt mod vest fra 
Højby landsby og højderyggen i kote 36 langs om-
rådets østlige skel. Områdets lavest beliggende dele 
ligger i kote 25. Mindre i området er en mindre bakke i 
kote 30.

Det er bygherres ønske, at udvikle området med over-
vejende tæt-lav boligbebyggelse som vist på planen 
på modstående side. Planen omfatter 51 vinkelræk-
kehuse på ca. 135 m², 24 dobbelthuse på ca. 114 m², 71 
smårækkehuse på 64-73 m2 samt ca. 32 boliger i en 
blandet rækkehus- og lejlighedsbebyggelse. 

Boligerne vil til sammen være attraktive for mindre 
børnefamilier, der ikke har tid til at passe have, samt 
unge, fraskilte og seniorer, som gerne vil have komfor-
ten i et nyt rækkehus uden en stor have. Dermed ind-
byder området til, at unge, børn og ældre kan bo tæt 
sammen og dele hverdagen, men fortsat kan trække 
sig tilbage til egen bolig.

Da bebyggelsen fortrinsvist lægger sig nedenfor bak-
kekammen omkring Højbyvej forventes bebyggelsen 
ikke at virke dominerende ved adkomst til Højby fra 
syd.

FÆLLESHUSET

I områdets sydøstlige hjørne etableres et fælleshus 
for områdets beboere. Fælleshuset, der ligger højt i 
landskabet med udsigt og kig til skove, enge, søer og 
landsbyer, vil danne ramme om lokale arrangementer 
som fællesspisning og høstfest.

Med den attraktive placering vil fælleshuset ikke alene 
fungere som samlingssted for områdets beboere. Det 
er også planen, at det skal indbyde til pop-up-arran-
gementer, hvor lokale kunstere og fødevareproducen-
ter f.eks. kan teame op med dygtige kokke under titlen 
”Fra jord til bord”. 

HØJVANG
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EKSISTERENDE PLANLÆGNING

Projektområderne, der omfatter de nordlige dele af 
matr.nr. 6a og 8a Højby By, Rorup, ligger i landzone.

Fingerplan 2019
Projektområdet ligger i Fingerplanens øvrige hoved-
stadsområde. Der kan i den kommunale planlægning 
udlægges ny byzone i det øvrige hovedstadsområ-
de, når det følger planlovens regler om byvækst og 
reglerne i § 22 og § 23, og der herudover foretages 
en afvejning mellem byudviklingsinteresser og øvrige 
overordnede arealinteresser, jf. Fingerplanens § 21.

Kommuneplan 2017
Områderne er hverken omfattet af kommuneplan-
ramme eller optaget på rækkefølgeplanen for lokal-
planlægning i Lejre Kommune.

Værdifulde landskaber
Langs Langvad Å er området udpeget som beva-
ringsværdigt landskab. Ved at udlægge område til 
græsning og tage hensyn i bygningernes materiale-
valg og farvesætning beskyttes landskabsværdierne.

Kulturhistorisk bevaringsværdi
Området langs Langvad Å mellem landsbyerne Højby 
og Øm er i udpeget som et kulturhistorisk interes-
seområde. Ved at udbygge områderne forbedres 
adgangen for byens borgere til naturområderne langs 
Langvad Å. Ved at friholde de lavtliggende områder til 
græsning med heste fortsættes den klassiske fortæl-
ling med landsbyerne på de højtliggende agre med 
dyrene græssende på engene.

Kirkeomgivelser
Projektområderne vurderes ikke at påvirke kirkeom-
givelserne, da der er tale lavt byggeri, der grundet 
terræn, afstand og beplantning ikke mindsker indsig-
ten til kirkerne i Rorup og Allerslev.

Spredningskorridor
Byudviklingen foreslås etableret i kanten af spred-
ningskorridorerne. Den fremtidige bebyggelse etable-
res kun på områder, der i dag dyrkes intensivt. I hvert 
projektområde udlægges naturområder og grønne 
kiler, der bindes sammen med Lejres grønne ringe og 
dermed er med til at styrke de økologiske forbindelser 
og spredningskorridorer.

Lavbundsarealer
Arealerne omkring Langvad Å og lavninger i områder-
ne er udpeget som lavbundsarealer. De friholdes for 
bebyggelse og kan i detailplanlægningen genopret-
tes til vådområder, som led håndtering af områdets 
regnvand.

ØVRIGE BINDINGER

Gravhøj
Gravhøjen syd for Højby afkaster fortidsmindebeskyt-
telseslinje ind i projektområdet Højbyvang, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 18. Arealet udlægges som et rekrea-
tivt areal, der ikke må bebygges.

Beskyttet natur
Omkring dalkilderne og Langvad Å samt i lavningerne 
på matr. 8a er arealerne udpeget som beskyttet mo-
ser, enge, søer og vandløb, jf. naturbeskyttelseslovens 
§ 3. 

Langvad Å nordøst for området afkaster desuden 
åbeskyttelseslinje ind i projektområdet Dalkilden, jf. 
naturbeskyttelseslovens § 16. 

Den beskyttede natur udlægges som naturområder, 
der ikke må bebygges.

Drikkevandsinteresser
Projektområderne er udpeget som områder med 
særlige drikkevandsinteresser. Nord for Højby er dele 
af området nitratfølsomme indvindings- og indsats-
områder.

Ved at udtages områderne af landbrugsdrift formind-
skes nitratudvaskningen. Da regnvandet håndteres 
i området, formodes bebyggelsen ikke at påvirke 
grundvandsdannelsen væsentligt.

Gasledninger
Syd om projektområdet Højvang og gennem projek-
tområdet Dalkilden løber naturgasledninger. Beskyt-
telseszonen omkring gasledningerne friholdes for 
bebyggelse. Øvrige restriktioner håndteres i detailpro-
jekteringen.

PLANLÆGNING OG BINDINGER



PLANLAGTE BYUDVIKLINGSOMRÅDER I LEJRE VÆRDIFULDE LANDSKABER

KULTURHISTORISK INTERESSEOMRÅDE KERNEOMÅDER (GRØN) OG SPREDNINGSKORRIDORER (OLIVEN) 

LAVBUNDSAREALER BESKYTTET NATUR OG FORTIDSMINDER



For at Lejre fortsat kan tiltrække nye borgere, er det 
vigtigt at videreføre det, der kendetegner Lejre, ved at 
skabe gode steder at bo med natur, nærhed, lokale 
fællesskaber og masser af frirum.

Med fredningerne nord for Lejre station og de man-
ge naturbeskyttelsesinteresser samt den udbyggede 
infrastruktur i bykernen ligger den foreslåede udvik-
ling som en naturlig forlængelse af den eksisterende 
by. De nye byområder ligger alle mindre end 2 km fra 
Lejre station og den nordlige del af Dalkilden ligger 
stationsnært.

Udviklingsområderne Dalkilden og Højvang afrunder 
Lejre by mod sydøst, og er derfor hjørnesten i den nye 
fortælling om udviklingen af Lejres grønne ringe. De 
foreslås derfor igangsat først.

Ved at udbygge og udvikle Lejre by understøttes 
samtidig kommunens landsbyer, der knytter sig op på 
de større byers handel, offentlige servicefunktioner og 
aktiviteter.

På baggrund af bygherres ønsker og det samlede 
forslag til strategisk udvikling af Lejre by foreslås det, 
at boligområderne indarbejdes ved den forestående 
kommuneplanrevision.

De nye boligområder vil:

- understøtte Lejres udvikling med fokus på stedets 
iboende kvaliteter

- sikre en attraktiv udvikling af boligudbuddet i Lejre 
med fokus på familie- og seniorboliger

- skabe nye rekreative forbindelser og muligheder for 
såvel områdernes beboere som Lejres indbyggere i 
øvrigt.

Det fremhæves, at der er tale om indledende og ufuld-
stændige skitser, der, såfremt ansøgningen imøde-
kommes, vil blive bearbejdet i samarbejde med Lejre 
Kommune.

KONTAKT

Anne Hinge
+45 9244 1552
ang@le34.dk

FORSLAG TIL NY PLANLÆGNING





L A N D  D E V E L O P M E N T



Fra: Alex Dreijer - Fjerring A/S <ad@Fjerring.dk>  
Sendt: 25. december 2020 17:15 
Til: nrja@lejre.dk; chwj@lejre.dk 
Cc: Christian Fischer <cf@fischerejendomme.dk> 
Emne: VS: 20436 Fischer Ejendomme, Eghøjparken, Kirke Sonnerup, lokalplan - forslag til plan til delområde 1 
og forberedelse for etape 2. 

Til 
Lejre Kommune 
Att.: Niels R Jacobsen 

Som aftalt fremsendes vedhæftet forslag til plan for etape 1., samt samlet oversigtsplan for etape 1. og 2. 

Af forslagets samlede oversigtsplan ses hvordan hele området hænger sammen med veje, overordnede grønne 
arealer, bassiner og grøfter m.m. 

Stamvejen imellem delområde 1. og 2. er placeret så der skabes de bedst mulige oversigtsforhold ved udkørsel 
til Ordrupvej – højt og med godt udsyn til begge sider. 
Til højre for stamvejens udkørsel på Ordrupvej vil der evt. kunne etableres en dagligvarebutik til betjening af 
lokalområdets befolkning. (i stedet for den blå husrække vist på den samlede oversigtsplan). 

På vegne af Fischer Ejendomme skal vi på baggrund af det vedhæftede materiale fremkomme med et ønske 
om, at lokalplanlægning for delområde 1 kan opstartes og ligeså at der forberedes for etape 2 ved arealudlæg 
ifm. den kommende kommuneplanrevision.  
I grundlaget ønskes indarbejdet mulighed for etablering af dagligvarebutik jf. ovenstående såfremt de nærmere 
undersøgelser viser, at der er et økonomisk grundlag herfor. 

Vi står naturligvis til rådighed for besvarelse af evt. spørgsmål og ser frem til det aftalte møde i januar 2021. 

Med venlig hilsen 

Alex Dreijer 
Teknikumingeniør 
Direktør 

Telefon: 58 52 01 43
Direkte: 58 55 64 01
Mobil: 30 78 72 30
Mail: ad@fjerring.dk
Web: www.fjerring.dk

Denne e-mail og eventuelle vedhæftede dokumenter kan indeholde fortroligt materiale, som kun er beregnet for den angivne modtager. Har du ved en fejltagelse modtaget denne e-mail, bedes du 
venligst omgående underrette Alex Dreijer herom samt slette e-mailen.
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From:                   Christian Weber Juncker 
Sent:                    Thu, 21 Jan 2021 10:16:03 +0100 
To:           Christian Weber Juncker 
Subject:               VS: Dagligvarer butik Osted/boliger 
Attachments:                   A Ide - og oversigtsskitse. Bolig - og erhverv. Osted..png, A Ideoplæg. Bolig - og 
erhverv. Osted.png, B Ideoplæg. Dagligvarebutik - og erhverv. Osted.png 

Fra: Bernd Gieseler <beg@nybolig.dk>  
Sendt: 17. januar 2021 13:53 
Til: Niels Rolf Jacobsen <nrja@lejre.dk> 
Emne: Dagligvarer butik Osted/boliger 

Hej Niels, 

Håber du er kommet godt ind i det nye år. 

Hermed som tidligere drøftet et forslag til en dagligvarer butik eller boliger på arealet nord for tanken. 

I bedes medtage det i jeres arbejde med den nye kommuneplan. 

Bernd Gieseler 
Landbrugsmægler, Valuar
Forstkandidat 

Direkte 5752 3710 
Mobil 5152 8110 

Nybolig 
Landbrug 
Sjælland 
Ansvarlig 
indehaver: 
Bernd 
Gieseler 
Kongemarksv
ej 70, 4000 
Roskilde 
Tlf. 5752 
3710 

Besøg os på: http://www.nyboliglandbrug.dk/sjaelland 
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Til Lejre Kommune 

Att.: Niels Rolf Jacobsen 

plan@lejre.dk 

Bemærkninger til ”Plan og Bæredygtighedsstrategi”. 

Solcelleanlæg 

Undertegnede har med stor interesse gennemlæst Lejre Kommunes udkast til klimaplan for 2020-2050. I 

denne sammenhæng har kommunens intentioner vedrørende øget fokus på vedvarende energi specielt 

vakt interesse.  

Udbygning af den vedvarende energi skal bl.a. sikre en reduktion af CO2-udledningen og muliggøre en 

omstilling til alternative transportmidler, hvor øget anvendelse af el-biler forventes at blive en del af 

omstillingen. For at understøtte denne omstilling er der behov for øget fokus på tilvejebringelse af strøm 

fra vedvarende energikilder i form af sol og vindenergi. 

Ryegaard og Trudsholm Godser har gennem længere tid overvejet arealudlæg til etablering af større 

solcelleanlæg. Konkret er der på nuværende tidspunkt tre områder i overvejelse. Disse områder omfatter 

følgende arealer: 

Nørre Hyllinge 
Matrikel nummer 4d Nørre 
Hyllinge By, Kirke Hyllinge – 
areal ca. 43 ha og  

Kirke Hyllinge: 
Matrikel nummer 6ap 
Kirke Hyllinge by, Kirke 
Hyllinge – areal ca. 23 ha. 
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Kirke Hyllinge: 
Matrikel nummer 6ap 
Kirke Hyllinge by, Kirke 
Hyllinge – areal ca. 23 ha. 
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Trudsholm: 
Matrikel nummer 1a 
Trudsholm Hovedgård, 
Kirke Sonnerup – areal ca.  
110 ha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Udvikling og realisering af større solcelleanlæg i Lejre Kommune er en længere varende proces. En proces, 

hvor også hensynet til beboerne i lokalområdet, landskabelige forhold, natur- og miljøforhold er af  

betydning.  

Forud for en eventuel etablering af solcelleanlæggene forudsættes tilvejebragt det nødvendige 

plangrundlag – i form af Kommuneplantillæg, lokalplan, miljørapport mv. – et planarbejde der forudsætter 

tæt samarbejde mellem Lejre Kommune og projektudvikleren. Med baggrund i kommunens formulerede 
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udkast til klimaplan og bæredygtighedsstrategi ser undertegnede frem til en konstruktiv dialog med Lejre 

Kommune om muligheden for udvikling af ovennævnte areal til udlæg af solcelleanlæg. 

Som grundlag for en fortsat dialog med Lejre kommune er iværksat en undersøgelse af de arealrelaterede 

bindinger der er gældende for de tre områder – herunder bl.a. beskyttede naturtyper, fortidsminder, 

terrænforhold mv. Håbet er at undersøgelsen sammen med Lejre Kommunes overordnede klimaplan og 

bæredygtighedsstrategi kan munde ud i en udbygning af solcelleanlæg på ovennævnte tre arealer. 

Der er til formålet etableret et fælles selskab mellem Ryegaard og det tyske energiselskab Wircon, der 

blandt andet har solcelleparken ved Lerchenborg Gods i Kalundborg Kommune. Det fælles selskab får 

navnet ”Sol i Lejre” og får hjemsted i Lejre Kommune. 

 

Med venlig hilsen 

 

Johan Scheel 

Ryegaard og Trudsholm Godser 

Johan.scheel@ryegaard.dk 

Mobil 40146032 
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From:                   Niels Rolf Jacobsen 
Sent:                    Mon, 11 Jan 2021 12:20:32 +0100 
To:           Christian Weber Juncker 
Subject:               VS: Anmodning 
Attachments:                   Anmodning.docx 

Hej Christian 

Her er høringssvar til Plan- og bæredygtighedsstrategien 

Venlig hilsen 
Niels Rolf Jacobsen 
Leder af Planafdelingen 
Center for Teknik & Miljø 
Lejrevej 15 
Tlf.: 4646 4912 
Mob.: 5380 1124 
E-mail: nrja@lejre.dk
EAN-nr.: 5798007923860

Fra: Rikke Amalie Søndler <rikke@eco-village.dk> 
Sendt: 7. oktober 2020 10:32 
Til: Niels Rolf Jacobsen <nrja@lejre.dk> 
Emne: Anmodning 

Kære Niels Rolf,  

Tak for snakken! 

Her er en anmodning der beskriver vores ønsker og bevæggrunde i forhold til at etablere et alment og et 
andelsboligbofællesskab ved siden af Skråningen 1 og 2. 

Jeg håber, at I vil finde det interessant og svarer meget gerne på uddybende spørgsmål. 
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God dag! 
 
Kh 
Rikke 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
EcoVillage 
 
Rikke Amalie Søndler 
Administrerende Direktør 
 
Rabarbervej 2  
2400 København NV 
 
Telefon +45 71201320 
CVR: 38689126  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Med venlig hilsen 
 
EcoVillage 
 
Rikke Amalie Søndler 
Administrerende Direktør 
 
Myntevej 3,  
8920 Randers NV 
 
Telefon +45 71201320 
CVR: 38689126  

 
 
 
 



Anmodning om initiering af lokalplan på matrikel nr. 9d Højby 
By, Rorup - Højby Kærvej 1 Højby 4320 Lejre. 

Tankerne bag bofællesskaberne Norden og Åen. 

EcoVillage opfører konceptbofællesskaber i Danmark. Opførsel af 
bofællesskaberne Norden(andel) og Åen(alment), som foreslås opført i to etaper, vil 
tage udgangspunkt i den erfaring og viden vi har fra de to første etaper i Lejre kaldet 
Skråningen, og byggeriet vil i store træk ligne Skråningen 1 og 2. 

Bofællesskabet har fællesspisning baseret på økologiske madvarer mandag til 
torsdag hver uge, og en elbilsdeleordning. Vi ønsker at udvide delebilordningen i 
Skråningen til også at omfatte Norden og Åen. 

Vi bygger miljøcertificeret modulbyggeri, og tilstræber et ressourceneutralt forbrug. 
Som udgangspunkt er kombinationen varmepumper, kombineret med solceller. 
Boligerne i Lejre er tænkt som rækkehuse i et-to plan med andelsboligsstatus, 
henholdsvis almene boliger. Facaderne er i trælister. Vinduerne er træ. Gulvene er 
plank. Boligerne er kompakte, det vil sige kan indrettes med (potentielt) mange små 
værelser for at give plads til familier med delebørn, og små boliger helt ned til 30 
m2 for at give plads til enlige, seniorer, eller enlige med børn. Vi tilstræber en god 
balance imellem små og store boliger, så der kan komme et “godt flow” i hvem der 
kan komme til i bofællesskabet, både i forhold til at kunne rumme forskellige 
aldersgrupper, men også familiestrukturer.  

Den strukturelle idé  

At bo sammen i familiegrupper på tværs af generationer har adskillige gange vist 
sig livgivende og særdeles velfungerende så det er ikke så mærkeligt, at så stor en 
gruppe skriver sig op som mulige bofæller. Tilbuddet om at spise sammen flere 
gange om ugen i et dertil tilhørende fælleshus understøtter idéen om, at vi får mere 
hvis vi deles om det. 

Udviklingen af projektet tager hele tiden udgangspunkt i, hvad der kan tilbydes som 
supplement til de eksisterende tilbud og hvordan identiteten kan forstærkes i det 
enkelte projekt. Nu har vi gennemført to etaper, som begge er ejerboliger. Der har 
været en særlig stor interesse om de mindre boliger, men også en masse mennesker, 
som har måttet se skuffede til, mens vi byggede til de særligt bemidlede. Vi ønsker 
dog, som tendensen går imod, at sikre et blandet byområde, herunder at sikre, at det 
er muligt at flytte i en almen bolig i bofællesskab i det område, hvor vi allerede har 
opført/er i gang med at opføre ialt 99 boliger med tilhørende fælleshuse. Vi 
fornemmer et behov for, at vi tilpasser tilbuddet til et andet segment, som vi hidtil 
ikke har haft mulighed for at tilgodeset, men som nu er blevet en mulighed, nemlig 
alment og andele.  



Behovet i Lejre for små boliger er stigende, også i Lejre, hvor ældre mennesker 
ønsker at flytte fra deres store huse, men ønsker at blive i området pga netværk. Det 
vil have den fordel lokalt i Lejre, at de store familieboliger frigives til nye familier. 
Samtidig vil almenboliger og andelsboliger imødese det behov, som opstår når folk 
går hver til sit, men ønsker at beholde deres børn i vante omgivelser.  

Arkitektoniske ambition  

Ambitionen er at tegne de ydre rammer for en ny generation af bofælleskaber 
indrettet til bofæller med lyst til at deltage i driften og lyst til sætte deres præg på 
såvel boligen som de tilhørende grønne fællesarealer. Det handler om at bygge 
robuste, smukke og enkle boliger, som giver mulighed for, at de kommende 
bofællers idéer og værdier for fællesskab kan blomstre, lige fra andelsmosteri til 
byttebiks - med plads til forskellighed.  

Vi har arbejdet intensivt med at udvikle et nyt bud på et bofællesskab, der tilbyder 
et utal af variationer over et tema. Husene er udviklet i et arkitektonisk formsprog, 
der tilstræber at give snittet ny identitet og boligen nye rumlige kvaliteter. 
Ambitionen er en optimal funktionalitet og kvalitet kombineret med en økonomi, 
der giver mulighed for at prioritere anderledes. Vi udnytter de mange boligstørrelser 
til at skabe en indbygget variation som arkitektonisk værktøj, til at skabe en ny 
generation af bynære boliger - grønne og med overordnet vægt på fællesskabet.  

Det lokale afsæt  

Der, hvor den eksisterende Lejre by afgrænses af en karakterfuld træ række, - på 
kanten mellem by og sagnland, ligger den smukke skrånende grund med udsigt i 
alle retninger. På den tidligere landbrugsjord, ønskes der opført yderligere to 
bofællesskaber i to etaper ved navn Norden og Åen, der tager afsæt i landskabets 
kuperede terræn. Vi ønsker at etablere en offentlig sti igennem arealet for at sikre, 
at bofællesskaberne ikke lukker sig om sig selv, som i Skråningens to etaper. 
Bofællerne i Norden og Åen bliver en del af den fælles grundejerforening, der har 
ansvaret for vedligeholdelsen af området nedenfor de fire bofællesskaber. Det 
undersøges om der kan etableres en badesø i midten af de fire bofællesskaber med 
offentlig tilgængelighed.  

Vi vil tænke over, hvordan vi kan indrette fælleshuset i Norden og Åen med 
funktioner, der supplerer Skråningen således, at der fra starten opbygges et godt 
naboskab. Det ligger os meget på sinde, at sikre, at bofællerne blandes godt. Blandt 
andet vil vi lægge op til, at der laves fællesspisning på tværs af grupperne, og at det 
store dyrkningsareal nedenfor bofællesskaberne kommer til at inddrage alle kræfter, 
på tværs. 

 



Bebyggelsen  

Vi har ønsket at udvikle et- til toetagers rækkehuse med et stort spænd i 
boligstørrelser. Derudover ønsker vi at bygge et mindre antal deciderede 
mikroliving boliger på ned til 30 m2 med højt til loftet og hems.  

Den kuperede grund kræver en struktur, der forholder sig til landskabskoterne og 
som forsøger at understøtte den grønne fortælling. Stængerne ligger og knækker og 
skaber rummelig intensitet. Bebyggelsen er disponeret omkring et grønt 
boligstræde, der skaber en forbindelse tværs ned igennem bebyggelsen og sikrer 
gode læ-, fælles- og opholdsmuligheder med stor variation.  

Det grønne anvises som et aktivt element og bliver naturligt det væsentligste sociale 
rum i bebyggelsen. Den grønne kile ligger som byggeriets rygrad og leder ned til 
fælleshuset, der ligger på kanten af byggefeltet og giver alle andel i grundens måske 
fineste placering på en vestvendt skråning. Zonen mellem husene anvendes til 
”dyrkelse” af et grønt fællesskab med mulighed for nyttehaver, væksthuse, leg og 
gerne frugttræer i massevis, alt sammen for at understøtte det helt unikke landskab 
og vores høje bolig ambitionsniveau. De relativt smalle huskroppe sikrer 
transparens, gode lysforhold, og er med til at skalere bebyggelsen i forhold til de 
omkringliggende villakvarterer.  

Vi har valgt at lægge indgangsside mod havesiden, primært på grund af 
orienteringen og med køkkenet som overgangsrummet til fælleskabet. Dog er 
husene udfoldet så de gives mulighed for angribe boligen fra begge sider, hvilket 
også understreges af skurernes placering og naturlige inddeling af private zoner på 
østsiden af husene.  

Parkeringen anlægges decentralt, en stor plads oppe mod vejen for at få så lidt trafik 
ind på grunden som muligt, og to-tre mindre parkeringspladser. I projektet er 
indregnet 1 parkeringsplads pr. bolig med gæsteparkering langs vejen med 
udgangspunkt i lokalplanens vej udlæg. Den lavere parkeringsnorm er understøttet 
af bofællesskabets intentioner om delebilsordninger og andre bæredygtige tiltag 
vedrørende transport og bebyggelsen ligger i forlængelse af en allerede 
velfungerende cykel og gang forbindelse til byen og stationen. I Skråningen 1 er der 
kun 13 af familierne der ejer en bil, resten indgår i delebilsordningen. Vi kunne 
derfor godt ønske os at udfordre parkeringsnormen yderligere, eventuelt tale med 
Skråningen om at anvende nogle af deres uudnyttede pladser.  

Det er tanken, at der ikke køres bil i selve bebyggelsen, og at den ønskede offentlige 
sti, der fører igennem området anlægges som en del af brandredningssystemet, men 
også som en offentlig indgang til bofællesskabet, for at invitere omgivelserne ind. 
Renovation forbindes tillige i sammenhæng med p-anlæggene og disponeres efter 
behov. En beplantning med frugttræer afskærmer p-arealerne fra boligerne.  



Håndtering af regnvand lægger sig op af afsættet i lokalplanen suppleret med en 
ambition om, at bruge vandet som et arkitektonisk element ved at vise det i en åben 
rende der understreger den grønne kile og forbindelsen til fælleshuset. Rent 
programmatisk tænker vi også vandet som identitetsgivende i udvalgte udearealer. 
Der etableres regnvandsgenanvendelse for hele bebyggelsen.  

Det karakteristiske bygningsprofil med den smalle, tilbagetrukne huskrop på de 
øvre planer er med til at sikre optimale lysforhold, men også dynamik i form af 
variationsrigdom såvel ude som inde. Husene profileres med en taghældning med 
solceller og lever op til bygningsreglement 2018.  

Boligerne  

Vi har taget udgangspunkt i færdigproducerede rum store box-elementer udført i 
moduler tilpasset de mange boligstørrelser der efterspørges. Vi har syv varianter på 
henholdsvis 30m2, 60m2, 70m2, 80m2, 90m2, 105m2 og 125m2. Altså et spænd 
fra den lille mikro-bolig til ungdomshybel, til enlig med barn eller måske til en 
senior der stadig ønsker at være en del af et større fællesskab, -og til den største 
bolig på 125m2 med mulighed for mange børneværelser. Selvom konceptet er 
baseret på én modulbredde, tilbyder byggesystemet mange forskellige boligtyper 
som kan kombineres så de tilgodeser forskellige behov. Hertil kommer også en 
række variationsmuligheder og tilvalg, såsom antallet af skillevægge, ekstra 
badeværelser og måske drivhuse.  

Bygningerne er i to etager, hvor overetagen fremtræder med tag hældning, der 
indvendigt er åben til kip. Der etableres adgang til den enkelte bolig fra terræn.  

Modulet er 450 cm, hvilket giver os mulighed for at introducere et meget enkelt 
basisprincip med alle installationer samlet i stuetagen og mulighed for at etablere et 
brugbart køkken/alrum, med direkte adgang til et lille privat uderum på havesiden. 
Modulbredden giver mulighed for at disponere over regulære store rum, der 
defineres af husets ydervægge og lejlighedsskel eller dele kassen på midten og opnå 
et stort antal mindre værelser. Alle rumligheder opnår en rimelig 
minimumsstørrelse, har gode lysforhold og muliggør en fleksibel brug af etagerne, 
direkte relateret til den enkelte families behov.  

De viste typer har en stueetage med indgang via et multianvendeligt køkken-
spiserum med bad/toilet placeret ud til facaden og en trappe op til førstesalen. På 
husets østside er der mulig udgang til terrasse og skur. I forbindelse med 
badeværelset placeres teknikrum, tilgængeligt og optimalt i forhold til såvel køkken 
som bad. 

Adgangsprincippet  



I Lejre har alle boliger direkte adgang fra terræn, selvom boligerne rækker ind over 
hinanden. Nogle af boligerne suppleres med tagterrasser der muliggør et udeliv, der 
kan være både privat og særdeles frodigt. Boligerne spænder som sagt fra 30m2 til 
125m2 og muliggør en alsidig sammensætning af beboergrupper.  

Generelt er alle boliger velforsynede med udendørs fællesrum i direkte tilknytning 
til boligens rum og systemet tillader fleksibilitet i placeringen – og dermed 
tilpasning til sol orienteringen på de forskellige lokaliteter.  

Arkitekturen  

Vi har haft lyst til at prøve kræfter med forestillingen om at bygge huse, der 
patinerer smukt, passer ind i det smukke naturområde og kan begrønnes og skabe et 
frodigt motiv i bebyggelsen. Vi foreslår, at husene beklædes med gran lister for at 
give varme, et organisk udtryk og stoflighed til bebyggelsen. Skure og tilbygninger 
beklædes med et andet materiale, f.eks grafitsort pladebeklædning med lodret 
inddeling, for at skabe en kontrast. Taget beklædes med sort tagpap og solceller i 
henhold til energikrav 2018. Facader og vinduer monteres i muligt omfang på 
fabrikken - ud fra ønsket om en optimering af den industrialiserede proces og de 
indlysende fordele ved at udføre arbejdet under kontrollerede former. Der tilstræbes 
overalt bæredygtige materialer.  

Samlet set har vi forsøgt at tilbyde nogle koncentrerede indsatser i form af drivhuse, 
ovenlys over trappen og andre kvalitetsbestemte muligheder såsom lamel plank på 
gulvene, der til sammen opgraderer udtrykket væsentligt.  

Vi har arbejdet intenst på et samlet arkitektonisk udtryk som stadig er i proces, der 
på en og samme tid afspejler den særlige produktionsform og udfolder en nutidig 
arkitektonisk fortolkning, der peger på et geometrisk mere ”sprudlende” 
boligkoncept, og som tager fællesskabet alvorligt. 



From:                   Ida Marie Lomholdt Mortensen 
Sent:                    Tue, 17 Nov 2020 22:00:23 +0100 
To:           Plan (Fællespostkasse + EDS);Klima (Fællespostkasse) 
Subject:               klima plan og bæredygtighedstrategi 

Hvor er det dejligt at bo i en visionær kommune. 
Udover transport og bolig opvarmning er der en yderst væsentlig faktor der bidrager til vores høje 
CO2 aftryk. 
Kød. 
Kunne vores forbrug være en del af planen? Danskernes kød indtag er fordoblet på 50 år i gennemsnit 
spiser vi 1 kg ugenligt 
Motivere for kun at spise dyr som har haft et godt liv og en ikke alt for skræmmende død. 
Facilitere kvæg og fåre fællesskaber- hvor dyrene er natur plejere - med biodiversitet til følge. 
Jeg kunne drømme om et folkekøkken eller flere- hvor vi kan lave mad og spise sammen i fællesskab- 
med grønt som hovedingrediens. 
Så folk kan smage- og bla komme til at holde af kikærter og linser. 
Jeg er praktiserende læge i Hvalsø og har flere ensomme mennesker som patienter- der ville have stor 
glæde af et et sådant fællesskab og også øge deres sundhed betydeligt- ved at få nye madvaner. 
Det virker absurd at folk får fornemmelse af- at de gør en stor indsats for miljøet ved at spare på 
plastic posekøb. 
Det er indholdet i posen der er væsentlig. 
Grøftekanterne- hvorfår bliver de slået inden blomsterne har nået at kaste frø? 
Kunne de blive bredere- jeres fine tiltag om artsrige grøftekanter- lider under trang plads- kunne i tale 
med bønderne om at udnytte de muligheder der er for at de bevarer deres hektartilskud og kan give 
bræmmer til biodiversitet. 
Og invasionen af vild pastinak- kunne der skabes en fælles indsats- fjerne dem i hele kommunen inden 
de kaster frø. 
Hilsen ida Lomholdt 
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Forord
I 2015 udgav Lejre Kommune bogen Vores Sted. Den 
beskriver de unikke kvaliteter, som borgerne og virksom
hederne værdsætter mest ved livet i Lejre Kommune: 
stærke fællesskaber, nærhed til naturen og frirum til ini
tiativ. Kort sagt det gode liv på landet – tæt på storbyen. 
Efter fem år kan vi nu sige, at visionen bærer frugt.  

Lejre Kommune er et attraktivt sted at bo, og stadig flere 
ønsker at flytte hertil for at udleve deres drømme. Her 
kan de bo i en dejlig landkommune og samtidig have let 

adgang til storbyens arbejdspladser, som mange drager 
afsted til hver morgen. 

Familiemønstrene ændrer sig, og husstandene bliver i 
disse år mindre. Det vil også i fremtiden være vigtigt, at 
alle kan finde en bolig, der passer til netop deres bolig
behov; hvad end det er en småbørnsfamilie, et seniorpar, 
en enlig eller en ung. Vi har i den senere tid set en særlig 
interesse for bofællesskaber og andre boformer, hvor 
man er tættere på hinanden, deles om ressourcer og op
gaver og samtidig finder den tryghed, der ligger i at være 
en del af et dagligt fællesskab.  

Også mange virksomheder har opdaget, at det er godt 
at være i Lejre Kommune: Stadig flere iværksættere, 
håndværkere og store produktionsvirksomheder vælger 
Vores Sted.

I vores erhvervsmiljø trives både selvstændige og små 
og mellemstore virksomheder. Vi vil gerne sætte endnu 
mere fokus på mangfoldighed blandt vores virksomhed

er, så der kan skabes flere arbejdspladser i kommunen. 
Det er med til at gøre erhvervsklimaet mere robust. I 
kraft af kommunens tydelige profil har vi et større poten
tiale, for eksempel når det gælder om at tiltrække flere 
små og mellemstørre virksomheder. De kan også drage 
fordel af de partnerskaber og samarbejder, som allerede 
findes i kommunen.

Som én af 20 danske kommuner er Lejre Kommune med 
forrest i indsatsen for at reducere CO2påvirkningerne 
og tilpasse sig klimaudfordringerne. Vores klimaplan og 
arbejdet med FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling 
vil være højt på dagsordenen de næste mange år. Det 
forudsætter et stærkt samarbejde mellem Lejre Kom
mune, borgerne og erhvervslivet, og det er ikke mindst 
det samarbejde, som allerede i dag gør Lejre Kommune 
– Vores Sted – til noget særligt. 

En af de bærende ideer i Lejre Kommune er, at løs
ningerne findes i fællesskab. Vi tager udgangspunkt i de 
stærke ressourcer, den viden og de kompetencer, som 

er til stede i vores 49 små byer og landsbyer. Derfor er 
partnerskaber og samarbejde også det fundament, som 
denne plan og bæredygtighedsstrategi hviler på.

God læselyst!

Carsten Rasmussen 
Borgmester
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Mere ”Vores Sted”
 
”Lejre Kommune er et sted – eller rettere 49 småbyer og 
landsbyer og en hel masse steder. Vi har valgt at være en 
landkommune. Vi vælger landsbyen, naturen og det lokale 
fællesskab.”

 
Sådan lyder indledningen til Vores Sted. Når der i Vores 
Sted fortælles om 49 småbyer og landsbyer, så under
streger det, at Lejre Kommune rummer mange mindre 
bysamfund og landsbyer. Her er der, sammenlignet med 
andre kommuner, ikke store, dominerende byer. 

 
Meget få steder på Sjælland byder, som Lejre Kommune, 
på både det ægte landsbyliv i naturen og nærheden til 
storbyens mangfoldighed. Netop nærheden til storby
en giver en unik mulighed for et samspil, der både er til 
gunst for bosætningen og erhvervsudviklingen, men 
også sætter os i en særlig situation i forhold til at finde 
klimavenlige løsninger. 
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Lejre Kommunalbestyrelse har siden 2016 haft fokus på 
visionen om Vores Sted. Formålet har været og er fortsat 
at sikre fremtidens bæredygtige lokalsamfund gennem 
en aktiv erhvervs, turisme, by og boligudvikling. Det er 
gennem de seneste år sket med respekt for de unikke og 
stedbundne ressourcer i Lejre Kommune, hvor hver
dagsliv og arbejdsliv i højere grad er blevet integreret i de 
49 bysamfund. En række faktorer peger på, at indsatsen 
bærer frugt:

• Befolkningstallet for Lejre Kommune er steget over 
de seneste år. Flere vil gerne flytte til Lejre og blive en 
del af det gode liv på landet. Tilflytningen er overve
jende i de større byer Hvalsø, Lejre og Kirke Hyllinge. 
De seneste års byplanlægning har også givet mulighed 
for et mere varieret boligudbud og har skabt et grund
lag, der appellerer til forskellige boformer. Der er 

blandt andet stor interesse for bofællesskaber, som 
både er klimavenlige og socialt bæredygtige. Hylle
gård Høje i Hvalsø er et eksempel på et kommende 
boligområde med flere bofællesskaber og en nysger
righed på det gode, bæredygtige liv på landet.

• I fremtidssikringen af landsbyerne har der været fokus 
på at styrke fællesskaber og lokalt ejerskab til udviklin
gen af de gode steder på landet. Projektunderstøttel
se, blandt andet med midler fra Landsbypuljen, har sat 
gang i flere fysiske projekter, skabt lokale samarbejder 
i landsbyerne og dermed styrket den sociale kapital. 
Nogle landsbyer har oplevet en tilgang i befolkningen, 
hvilket kunne tyde på, at en foryngelse er i gang i for 
eksempel Herslev og Gershøj, hvor befolkningstallet 
i begge byer er steget med 810 % over de seneste 10 
år.

• Lejre Kommune har fokus på den digitale udvikling i 
hele kommunen.  9 ud af 10 boliger og virksomheder 
har nu adgang til en internetforbindelse med mini
mum 100/30 Mbit/s (download/upload). Det har afgø
rende betydning for perspektiverne i for eksempel at 
drive virksomhed eller arbejde hjemmefra. 

• Antallet af nye virksomheder stiger hvert år, gennem
snitligt med 45 nye fra 201518. Det skyldes blandt an
det, at iværksættere ser mulighed for både at bosætte 
sig og at starte virksomhed i Lejre. Det skyldes også at 
de nuværende Lejrevirksomheder indirekte og direk
te fortæller historien om et godt sted at være iværk
sætter. Flere Lejreborgere har nu også arbejdsplads i 
Lejre og det styrker den lokale tilknytning.  Der er også 
kommet flere private arbejdspladser og en stigende 
indpendling til kommunen.

• Der er kommet flere forskellige overnatningsmulig
heder i kommunen over de seneste år. Glamping, som 
er en form for luksuriøs camping, er poppet op flere 
steder. Glamping giver mulighed for teltovernatning 
og naturoplevelser uden at gå på kompromis med 
komfort. Lejre Kommune har også mærket en stigen
de interesse for kortere kro og Bed & Breakfastop
hold, der giver mulighed for både naturoplevelser og 
landsbyidyl.

Alle disse faktorer tegner et billede af, at Vores Sted lever. 
Der er med andre ord sat skub i en udvikling mod et mere 
bæredygtigt liv på landet tæt på storbyen, i tråd med FN’s 

verdensmål om klimaindsatser, bæredygtige lokalsam
fund og stærke partner og fællesskaber. Men visionen 
om Vores Sted er en langsigtet vision, som vi kommer til 
at arbejde med i mange år fremover. Plan og bæredyg
tighedsstrategien fokuserer derfor på at fortsætte den
ne udvikling og introducerer følgende tre temaer, som 
er koblet tæt til hinanden og som alle er afgørende for, 
at vi forsat bevæger os i den rigtige retning: Bosætning, 
erhvervsliv og klima.

Bosætning

Erhvervsliv

Klima

Mål og indsatser i Plan- og bæredygtighedsstrategien bidrager overvejende til følgende af FN’s verdensmål:
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Tema 1:  
Attraktive boliger 
til hele livet

Et kig ud over byudviklingsområdet ved Hyllegården 
i Hvalsø: I forgrunden boligområdet Frikøbing 
med Elverbakkens almene boliger under opførsel 
bagved. Mellem Elverbakken og Hvalsø by, der kan 
skimtes i baggrunden, vil et eksempel på fremtidens 
bæredygtige landsby vokse frem over de kommende år. 
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I Lejre Kommune vil vi have moderne landsbyer – 
bæredygtige, attraktive og mangfoldige landsbyer, der 
understøtter livet på tværs af alder og livssituationer. 

Husstandene i Lejre Kommune bliver mindre og flere, 
og befolkningen bliver gennemsnitligt ældre. Det stiller 
krav til, hvilke boliger vi opfører i Lejre Kommune. 
Tendensen kalder på et mere varieret boligudbud, som også 
imødekommer for eksempel seniorer og singler med behov 
for mindre boliger.

I Vester Såby møder nyere 
boligbyggeri landsbyens 
gamle byggeskik.
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Flere mindre boliger 
Befolkningstilvæksten i Lejre Kommune har været positiv 
de sidste 10 år og det ser den ud til at fortsætte med at 
være de kommende år. Der ser til gengæld ud til at ske 
en ændring i, hvilken type bolig og boligstørrelse der 
generelt efterspørges i Lejre Kommune. Ændringen sker 
på baggrund af flere faktorer. Dels bliver befolkningen i 
Lejre Kommune gennemsnitligt ældre, hvilket kan betyde 

mindre pladsbehov. Dels er andelen af husstande med 
1 og 2 personer steget i en årrække, blandt andet fordi 
flere og flere bor alene. Vi forventer, at denne tendens vil 
fortsætte de kommende år.

Det betyder, at flere familier potentielt sidder i boliger, 
som ikke passer deres egentlige boligbehov, for eksem
pel seniorparret, hvor børnene er fløjet fra reden, børne
værelserne står tomme og haven er for stor. Boligsam
mensætningen i Lejre Kommune er ikke fulgt med denne 
udvikling og imødekommer derfor  i nogen grad  ikke 
befolkningens behov om flere mindre boliger.

Ud fra tendensen er der derfor et stigende behov for 
rækkehuse og udlejningsboliger, og i mindre grad behov 
for fritliggende énfamiliehuse. Ved flytning inden for 
kommunen – fra parcelhus til for eksempel rækkehus – vil 
flere af de eksisterende parcelhuse kunne overtages af 
nye tilflyttere, måske børnefamilier. Der kan også være 
mulighed for at opdele større, eksisterende boliger eller 
for eksempel nedlagte landejendomme til flere boligen
heder.

Byudvikling i alle 49 byer og 
landsbyer
Kommunalbestyrelsen ønsker at udvikle alle 49 byer og 
landsbyer. Der er stor efterspørgsel efter byudviklingsa
realer i Hvalsø og Lejre by, men også stigende interesse 
for byudvikling i nogle af de mindre byer og landsbyer. 
Det betyder dog ikke, at alt kan lade sig gøre alle steder. 

Blandt andet fordi lovgivningen begrænser mulighe
den for at skabe nye boligområder og fællesskaber i de 
mindre landsbyer og, fordi byudvikling kun kan ske uden 
på eksisterende byzone. Kommunalbestyrelsen ønsker, 
at både eksisterende boligområder og nye kan få nærhed 
til natur og landzonearealer. Det er en væsentlig kvalitet 
ved at bosætte sig i en landkommune, men det kræver 
ændringer i Planloven.

Muligheden for at bygge mindre boliger er på grund af 
efterspørgslen størst i de større byer. I de mindre byer kan 
det handle om at være villig til at udnytte de muligheder, der 
er og som opstår. For eksempel kan en nedlagt landejen
dom omdannes og indrettes i mindre boligenheder eller 
man kan etablere fælles mødesteder med aktiviteter, som 
inddrager alle byens beboere. Andelsboliger og byggefæl
lesskaber og lignende kan også være muligheder, der skal 
understøttes i de mindre bysamfund. Det kan skabe mulig
hed for, at flere seniorer bliver boende længere i de mindre 
lokalsamfund, inden de søger mod de lidt større byer, hvor 
de offentlige tilbud er tættere på og, hvor der eksempelvis 
ikke er så langt til busstoppested og indkøbsmuligheder.

Bofællesskabet, som boform, har på nationalt plan 
vundet frem de senere år og Lejre Kommune oplever 
en stigende interesse for at etablere bofællesskaber af 
forskellig art, både i de større og mindre byer. Erfaringer 
viser en række sociale og miljømæssige fordele ved bo
formen. Beboerne tager sig af hinanden, kræver noget af 
hinanden og gør gavn for hinanden. Det tyder også på, at 
boformen understøtter en mere bæredygtig og klimabe
vist livsform, hvor dele, låne og bytteordninger trives.

Det er netop disse værdier, som mange af vores lands
bysamfund i dag er bygget på. Forskellen er den fysiske 
boform, som i bofællesskaber som regel består af mindre 
private boligenheder og større fællesarealer/faciliteter. 
I dag lever mange af vores landsbyer med netop sådan et 
fællesskab – dog på mere uformel vis, hvor man kender og 
hjælper hinanden, når der er brug for det.
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Bæredygtige og klimabevidste 
byer og boliger
En stor del af Kommunens klimaaftryk kommer fra vores 
boliger. Byudviklingen skal nu og i fremtiden have mere 
fokus på bæredygtigheden. Gennem landsbyudviklingen 
vil vi holde fokus på at lede de eksisterende landsbyer i 
en mere bæredygtig, miljø og klimavenlig retning både 
i forhold til ressourceforbrug og mobilitet. Men der 
skal også mere fokus på nye byområder, for eksempel 
med bæredygtighedscertificering. Boligministeriet har i 
sommeren 2020 lanceret en ny frivillig bæredygtigheds
klasse, som skal give byggebranchen et enkelt og let til
gængeligt grundlag at opføre bæredygtigt byggeri efter. 
Den frivillige bæredygtighedsklasse henvender sig til alle 
bygherrer og består af ni bæredygtighedskrav, hvoraf to 
alene retter sig mod boliger. Bæredygtighedsklassen har 
fokus på både de anvendte byggematerialer, processer 
ved opførelsen, vedligeholdelse, drift og indeklima. I en 
toårig periode skal den testes frivilligt ved konkrete byg
gerier for derefter at skabe grundlag for at indføre krav i 
bygningsreglementet.  

Lejre Kommune vil
• Udvikle byer og landsbyer med udgangspunkt i de 

stedbundne, naturskabte, menneskelige, æstetiske og 
kulturhistoriske værdier, så bysamfundet opbygger 
og udvikler deres egen identitet og tager del i udviklin
gen af fremtidens bæredygtige landsby.

• Sikre en mere varieret boligsammensætning, så 
boligmassen i højere grad understøtter nutidens og 
fremtidens boligbehov. Det skal gøres ved at: 

 › planlægge for flere mindre boliger i de byer og 
landsbyer, hvor det kan lade sig gøre.

 › understøtte omdannelse og transformation af 
utidssvarende boliger og bygninger, f.eks. trans
formere nedlagte landejendomme i udkanten af 
landsbyerne til mindre boliger, generationsboliger, 
bofællesskaber eller lignende.

• Prioritere udviklingsprojekter, der understøtter 
visionerne i Vores Sted med livgivende bæredygtige 
funktioner, der understøtter fællesskabet, trækker 
naturen ind i byerne og skaber frirum til initiativ. 
Projekter i de mindre byer og landsbysamfund kan få 
forrang fremfor projekter i de større byer. 

• Stimulere og understøtte private bygherrer til cirku
lær tankegang og mere bæredygtig og klimavenlig 
byudvikling, for eksempel med bæredygtighedscerti
ficering, miljømærkning og lignende.

• Stille krav til bæredygtighed i egne by og byggepro
jekter, for eksempel med krav om bæredygtigheds
certificering, miljømærkning, indeklimamærkning 
eller lignende.

Det nyere parcelhusområde 
ved Valdemarsgård i Lejre By 
med nærhed til eng, mark og 
Lavringe Ådal.
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Tema 2: 
Forstærk samspillet 
mellem erhverv og 
bosætning

I landsbyen Glim ligger mesterbogbinderen, 
Dakabo Aps, hvis håndlavede produkter 
bruges af kongelige, statsoverhoveder 
og når danske bud på internationale 
sportsbegivenheder skal overrækkes.

  1918   



Vi vil fortsætte med at være en attraktiv erhvervskommune. 
Vi vil have bysamfund, hvor erhvervsområderne og virk-
somhederne er medaktører i et levende bysamfund, som 
rummer alle livets aspekter. 

Der er potentiale i at tænke deleøkonomi og fælles-
faciliteter for de erhvervsdrivende, både fysisk og digitalt. 
Men det kræver, at vi på erhvervsområdet tør tænke 
holistisk og vil skabe rammer for, at der kan opstå endnu 
flere symbioser imellem virksomhederne.Lokale samarbejder: Det 

lokale Bondeskovgård 
Savværk i Osted har udvalgt 
al egetræ på rod i diverse 
sjællandske skove til 
Kongehallen i Sagnlandet 
Lejre. Træet er håndhugget 
med økse og ornamenterne er 
CNC-fræset.
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Status på erhvervslivet i Lejre

De seneste år er der kommet flere indbyggere til Lejre og 
der er kommet flere virksomheder og arbejdspladser. På 
tre år er antallet af selvstændige steget med 2,5 %, så der i 
2018 var 1.179 selvstændige i Lejre kommune. Det bety
der, at mere end hvert femte private job i Lejre Kommune 
er en selvstændig. Det vidner om en stigende interesse 
for at udleve drømmen om at være selvstændig i Lejre og 
om at tage sin nye virksomhed med til Lejre. Samtidig er 
der sket en markant udvikling i den private jobsektor, der 
nu udgør 56 % af alle job i kommunen.

På erhvervsområdet gør Lejre sig bemærket på visse 
styrkepositioner. Igennem de senere år er det især de kre
ative erhverv, der er blomstret i kommunen. Det er blandt 
andet fotografer, kunstnere, grafikere og tekstforfattere. 
I Glim ligger for eksempel mesterbogbinderen, Dakabo, 
hvis unikke og håndlavede produkter bruges af både 
kongelige, statsoverhoveder og når danske bud på store, 
internationale sportsbegivenheder skal overrækkes.

På landbrugs og fødevareområdet vokser stadig flere 
virksomheder og lokale værdikædesamarbejder frem, 
med fokus på nærhed, kvalitet, gennemsigtighed og 
solidaritet. Klyngen ’En del af Herslev’ er efterhånden 
et nationalt etableret eksempel på en symbiose, der har 
skabt en god forretning, der bidrager med arbejdsplad
ser på landet og samtidig styrket landsbyens identitet og 
attraktivitet med gårdbutik, mødested, fællesspisning 
m.m. Men flere eksempler er kommet til. Med sin kun
debonde ordning, og som hovedleverandør af grøntsa
ger til Restaurant Herthadalen, står iværksætterne bag 
Godis Grønt på to lokale ben, suppleret med et tredje 
ben i byen, som leverandører til forbrugere og restauran
ter i København. En anden fødevarevirksomhed med et 
ben i den lokale muld og et andet på den Københavnske 
stenbro er Lejre Mikropølsemageri, som med sine håndla
vede grillpølser står for 90 % af pølsesalget i Københavns 
Zoologiske Have.

I Vintre Møller har den gamle vandmølle fået nyt liv som 
destilleri. En anvendelse som ikke desto mindre trækker 

tydelige tråde til stedets mere end 700 år gamle industri
historie. På destilleriet bliver kakaoskaller, et biprodukt 
fra FriisHolm Chokolades produktion, til kakaolikør, som 
igen bliver til fyldte chokolader på chokoladefabrikken. 
Sammen skaber virksomhederne nye og cirkulære værdi
kædesamarbejder. 

Understøttelse af eksisterende 
virksomheder

De virksomheder med flest arbejdspladser i Lejre Kom
mune er – over en bred kam – også startet op i Lejre 

Kommune. Det fortæller noget om den fysiske tilknyt
ning, som virksomhederne er opvokset i og gror i. Derfor 
vil vi fortsat have fokus på de eksisterende virksomheder 
og understøtte deres muligheder for at gro, slå rødder og 
fortsat bidrage til den stedbundne fortælling. Iværksæt
terhuset ”Spor 3”, er et godt eksempel på et arnested for 
nye virksomheder. Huset vandt erhvervsprisen i 2019 for 
at skabe et samarbejdsmiljø og et mødested, der får virk
somheder til at udvikle sig med rødderne i Lejres DNA.

Digitaliseringen har gjort virksomhederne mindre 
afhængige af den geografiske placering og blandt andet 
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givet mulighed for hjemme og flexarbejdspladser. Det 
er særligt de mindre virksomheder samt iværksættere, 
der ser disse muligheder. Derfor oplever Lejre Kommu
ne en efterspørgsel på erhvervsfællesskaber, hvor flere 
virksomheder kan samle sig og drage nytte af hinandens 
kompetencer og i øvrigt dele for eksempel kontorer og 
mødelokaler og kantine/frokostordning. Vi ser samtidig 
også en stigning inden for den vidensintensive service, 
som for eksempel kommunikation og information. Disse 
virksomheder baserer sig overvejende på produktion af 
immaterielle produkter, som giver andre muligheder i 
forhold til geografisk placering og arealbehov. 

Tiltrækning af nye virksomheder 
til Vores Sted
De etablerede erhvervsmiljøer og de senere års udvikling 
og opbygning af partnerskaber, både inden for og på 
tværs af brancher, er samtidig levende eksempler, som 
tiltrækker nye virksomheder. Denne platform og tendens 
skaber grobund for tiltrækning af yderligere virksom
heder til Lejre. Et mål i de kommende år er at tiltrække 
endnu flere små og mellemstore virksomheder, der 
samtidig kan være med til at skabe en mere differentieret 
og robust erhvervsstruktur i kommunen. Vi vil satse på 
viden, kvalitet og, hvor virksomhederne kan spejle sig i 
Vores Stedfortællingen og drage nytte af, at være virk

somhed i Lejre Kommune.

Placering af nye erhvervsområder
Efterspørgslen på ledige erhvervsgrunde er stor og Efter
spørgslen på ledige erhvervsgrunde er stor og udbuddet 
i Lejre Kommune er meget begrænset. Fingerplanen 
lægger rammerne for, hvor mange og hvor store arealer 
vi kan udlægge til nye erhvervsområder. Samtidig ønsker 
vi at værne om vores landskab og kulturmiljøer. Kom
munalbestyrelsen ønsker at planlægge og udlægge nye 
erhvervsområder, så virksomhederne har mulighed for at 
udvikle sig. Og for at bruge arealerne optimalt vil Kom
munalbestyrelsen lægge vægt på potentialerne for at 
danne symbioser og erhvervsfællesskaber. Intentionen 
er at skabe rammer for, at virksomheder kan drage nytte 
af hinanden og samtidig bidrage til det gode liv på landet.

Symbioser eller erhvervsfællesskaber opstår, når 
virksomheder drager nytte af hinandens viden, kom
petencer, ressourcer og fysiske faciliteter. At indgå i et 
erhvervsfællesskab kan have stordriftsfordele for små og 
mellemstore virksomheder. Dette kan også være med til 
at mindske CO2aftrykket for den enkelte virksomhed. 

 

Erhvervsklyngen ’En del af 
Herslev’ er et eksempel på en 
symbiose, der har skabt en god 
forretning, der bidrager med 
arbejdspladser på landet og 
samtidig styrker landsbyens 
identitet og attraktivitet 
med gårdbutik, mødested, 
fællesspisning og meget mere.
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Lejre Kommune vil:
• Udnytte Lejre Kommunes unikke brandposition til at 

tiltrække flere små og mellemstore virksomheder, 
der kan spejle sig i Vores Stedfortællingen.

• Integrere erhverv og erhvervsmiljøer med udgangs
punkt de forskellige byers potentialer, muligheder og 
særpræg.

• Styrke samarbejdet mellem virksomheder gennem 
multifunktionelle erhvervsmiljøer, herunder fælles 
faciliteter, som for eksempel kontorer, mødelokaler, 
kantiner, værksteder, motionsrum, udearealer og 
meget mere.

• Skabe mere hverdagsliv i byer og landsbyer ved at gen
tænke rammerne for og anvendelsen af de blandede 
bolig og erhvervsområder. Funktionstomme byg
ninger skal kunne indrettes til anden anvendelse for 
lokale eller tilflyttere med egen virksomhed.

• Fortsat udbygge den digitale infrastruktur og dermed 
understøtte mindre virksomheder, iværksættere og 
andre, som arbejder hjemmefra og/eller vil starte 
virksomhed.

• Udnytte og fastholde de særlige muligheder, som Lej
re Kommune har skabt inden for økologi, fødevarer og 
madhåndværk, herunder understøtte og inspirere til 
netværk og samarbejder mellem madproducenterne 
for at skabe mere innovation og iværksætteri.

• Fremme den lokale turisme blandt andet ved at skabe 
flere muligheder for at overnatte på hoteller, vandre
hjem, Bed & Breakfast, glamping og andre alternative 
overnatningssteder.

• Udlægge nye erhvervsområder i den kommende 
kommuneplan med afsæt i Plan og Bæredygtigheds
strategien. 

Deleøkonomi og fælles faciliteter
I stedet for at adskille de fysiske rammer om fx erhvervs
liv, privatliv, fritidsliv, friluftsliv, seniorliv og lignende, vil 
vi arbejde for at integrere livet i byerne. Igennem fysisk 
planlægning vil vi understøtte muligheden for flere 
hjemmearbejdspladser, kontorfællesskaber med fælle
skøkken, fælles værksted, atelier, fælles haver og meget 
mere. Forudsætningerne og kompetencerne varierer fra 
by til by og fra sted til sted. Det er derfor vigtigt at tage 
udgangspunkt i det særegne erhvervsmiljø omkring den 
enkelte by eller landsby og det er relevant at gentænke de 
formelle rammer for bolig og erhvervsområder i kom
muneplanlægningen. Vi vil skabe rammen om hele det 
gode liv, og vi vil gøre det både i landsbyerne, de mindre 
byer og i stationsbyerne. 

Fjordlandet – et regionalt 
kraftcenter
Kommunalbestyrelserne på tværs af Region Sjælland 
(KKR) har udarbejdet ”Udviklingsplan For Sjælland og 
Øerne”, som sætter fælles ambitioner for turisme i re
gionen. Heri er Fjordlandet (Roskilde, Frederikssund og 
Lejre) udpeget som et ”kraftcenter” med potentiale for 
at drive vækst med afsæt i en koncentration af oplevelser, 
natur og kultur.” Udviklingsplanen fokuserer blandt andet 
på emnet ”Bæredygtig kapacitetsudvikling” ved for ek
sempel at etablere hoteller og alternative overnatnings
steder. På den baggrund vil vi sætte endnu mere fokus på 
at udnytte det store potentiale, der ligger i naturturismen 
i Lejre. Det vil vi gøre ved at understøtte etablering af 
flere overnatningssteder, som bringer borgere og andre 
besøgende ud i naturen i balance med det lokale landsby

miljø. 

Eksempler på erhvervssymbioser 

I Dandy Business Park i Vejle lejer virksomheder 
sig ind og har adgang til en lang række fælles facili
teter, som både er arbejdsrelaterede og rekreative. 
Erhvervs miljøet giver mulighed for deling af fac
iliteter, men også af udvikling af kompetencer og 
videndeling.

Varde Kommune har i landsbyen Skovlund i 2020 
sagt ja til at investere i opførelsen af et fødevare
innovationscenter med 1025 fødevareprodu
center under samme tag og med adgang til fælles 
faciliteter. 

Iværksætterhuset ”Spor 3”, er et 
arnested for nye virksomheder.  Huset 

skaber et samarbejdsmiljø og et 
mødested, der får virksomheder til at 

udvikle sig med rødderne i Lejres DNA.
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Tema 3:  
Klima,  
energiomstilling  
og mobilitet

Hvalsø Station i morgendis og grønne 
omgivelser. Transport og mobilitet 
spiller en central rolle i den grønne 
omstilling. Vi skal i indretningen af vores 
byer gøre det lettere at vælge alternativer 
til bilen, som for eksempel kollektiv 
trafik, cykler eller samkørsel.
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Som én af 20 DK2020-kommuner går Lejre Kommune  
forrest for at vise, hvordan vi vil håndtere klimaudfor-
dringerne og leve op til målene i Paris-aftalen. Lejre 
Kommune skal være klimaneutral og klimarobust i 2050. 

Omstillingen skal skabes gennem samspil mellem 
borgere, foreninger, erhvervsliv og politikere - både 
lokalt og nationalt. Klimaomstilling kan nemlig ikke lade 
sig gøre, hvis deltagelsen ikke er bredt forankret. Den 
kræver tværgående samarbejder i en fælles koordineret 
bevægelse, og den kræver en ny tilgang med fokus på 
helhedsorienteret bæredygtig samfundsudvikling. Vi vil 
derfor tænke i partnerskaber på tværs af forvaltninger, 
kommuner med mere.

Solcelleanlæg på tagene af 
Allerslev Skole. Lejre Kommune 
vil bidrage til en øget vedvarende 
energiproduktion for eksempel 
ved at planlægge for solcelleanlæg 
på marker eller bygninger.
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Klimaaftrykket for Lejre Kommune som geografisk om
råde er opgjort til 213.795 ton CO2e (2017) svarende til 7,8 
ton CO2e pr. Lejreborger. Aftrykket kommer overvejende 
fra tre områder: Energiforbrug, transport og landbrug og 
det er også hovedsageligt inden for disse områder, at vi 
skal finde løsningerne i Lejre Kommune. 

Lejre Kommunes Klimaindsats har afsæt i Vores Sted og 
FN’s 17 verdensmål og handler om meget mere end klima
tilpasning og reduktion af CO

2
. Den handler om, hvordan 

klimaomstilling kan ske som en integreret del af det gode 
og bæredygtige liv på landet, tæt på storbyen i 49 landsby
er og småbyer – nu og for fremtidige generationer. 

Målet er, at de løsninger vi finder sammen, kan inspirere 
andre landkommuner både nationalt og internationalt. 
Sammen med Gate 21 vil vi opbygge et udstillingsvindue 
for, hvordan et bæredygtigt liv på landet, der rummer lidt 
af det hele, kan leves. 

Omstilling til fossilfri energi-
produktion og varmeforsyning
En tredjedel af energiforbruget i Danmark er knyttet til 
bygninger. Mange boliger i Lejre Kommune er opvarmet 
af naturgas og en mindre del af olie. Omstillingen til mere 
fossilfri opvarmning bliver et af de steder, hvor Lejre 
Kommune skal sætte ind i de kommende år. Løsningerne 
peger i retning af varmepumper, både for den enkelte 
husstand, men også kollektive i lidt større skala kan være 
løsningen. 

Den nationale målsætning for energiproduktionen er, 
at alt el i 2030 er baseret på vedvarende energi. Der 
satses meget på vindenergi, men hvis Danmark skal i mål 
og der skal sikres en bred forsyningssikkerhed, skal der 
suppleres med andre energikilder. I Lejre Kommune vil 
vi forfølge mulighederne for solenergi både i storskala 
markprojekter og på bygninger og vi vil opsøge mulighe
derne for at tage anpart i havvindmølleprojekter uden 
for Lejre Kommune.  

Igennem de sidste 10 år har der i Lejre Kommune været 
flere biogasprojekter undervejs, men ingen er endnu 
kommet til realisering. Vi vil fortsat være nysgerrige på, 
om et biogasanlæg kan etableres i Lejre Kommune, hvis 
landmænd eller andre har konkrete ønsker. Et biogas
projekt vil kunne give løsninger på omstillingen af natur
gassen, men det har også andre positive, afledte effekter: 
Bedre organisk gødning, sikring af grundvand, mindre 
kvælstofudledning, bedre biodiversitet.

Og sidst men ikke mindst vil vi arbejde med energibespa
relser. I kraft af, at store dele af varmeforsyningen med 
flere elvarmepumper bliver elbaseret, der kommer flere 
elbiler, og vores samfund generelt bliver mere datadre
vet med stort elforbrug som konsekvens, skal der også 
produceres langt mere elektricitet. Energibesparelser 
og effektiviseringer betyder forenklet sagt, at der skal 
investeres i færre nye vindmøller eller solceller. 

Mere grønne transportvaner
Transport og mobilitet spiller en central rolle i den grøn
ne omstilling. Biltrafikken og CO

2
udledningen fra trans

porten er stigende – i dag står transportsektoren i Lejre 
Kommune for godt halvdelen af CO

2
udledningen. Der er 

behov for at finde andre løsninger, hvis CO2aftrykket fra 
transporten skal reduceres. Først og fremmest har vi en 
forpligtelse til med for eksempel flere landestandere at 
understøtte en elektrificering af bilflåden. Men vi vil også 
i indretningen af og planlægningen for vores byer – både 
i eksisterende områder og nye – arbejde med at gøre 
det lettere at vælge alternativer til bilen: Kollektiv trafik, 

cykler, samkørsel med mere. Andre alternativer til bilen 
betyder også begrænsning af trafikstøj. 

Lejre Kommune er gået sammen med 16 danske og 
svenske partnere i et interregionalt projekt, der skal gøre 
transport og mobilitet på tværs af land og by grønnere og 
reducere CO

2
udledningen for eksempel ved, at interes

serede landsbyer kan få mulighed for at teste og udvikle 
erfaringer med nye bæredygtige transportformer i 
hverdagen, for eksempel nye elcykler, elbiler, delebiler, 
samkørsel med mere. Udgangspunktet er, at ændringer 
af transportvaner også skal være kilde til øget livskvalitet, 
fællesskab og sundhed. Løsningerne skal samtidig un
derstøtte livet på landet og sikre et geografisk sammen
hængende arbejdsmarked, hvor virksomheder kan få fat i 
kvalificerede medarbejdere. 

Lavbundsarealer og skovrejsning
Landbruget dækker cirka 2/3 af Lejre Kommunes geogra
fiske område. Det økologiske areal er stigende (17,2%) og 
Lejre er blandt de kommuner i Danmark med det højeste 
økologiareal.  

Kulstofrige lavbundsarealer er spredt ud i hele Lejre Kom
munes geografi. Andelen af dyrket landbrugsjord inden for 
de kortlagte lavbundsarealer er begrænsede, men over
vejende permanente græsarealer og lignende. Ligeledes 
bærer områderne præg af at være tæt på det naturlige 
niveau med hensyn til vandspejl. Men lavbundsarealer har 
generelt sagt et potentiale for at tilbageholde CO

2
 og har 

både på nationalt og på EUniveau stor opmærksomhed, 
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som virkemiddel på den korte bane. Lavbundsarealer vil 
derfor have fokus i Lejre Kommune i de kommende år. 

Skove fylder 14% af Lejre Kommunes geografiske område 
og Kommuneplanen peger på muligheder for mere skov, 
dog tilpasset de mange store landskabsfredninger og 
landskabelige og kulturhistoriske værdier. Skov kan binde 
CO

2
 og kan derfor bidrage til, at Lejre Kommune kan blive 

CO
2
neutral i 2050. 

Folketinget har en målsætning om, at 2025% af Danmark 
skal være dækket af skov i 2100. Hvis Lejre Kommune skal 
følge den nationale målsætning, skal vi frem mod 2050 
have rejst skov på yderligere cirka 800 hektar. Skov er 
ydermere et godt virkemiddel til at sikre grundvandet 
og som rekreativt mål er skovene også attraktive. Lejre 
Kommune vil gennem de kommende indsatsplaner for 
grundvandsbeskyttelse, der skal udarbejdes i de kommen
de år, sikre rammer og finansiering for mere skov. Men 
mål om mere skov kan naturligvis ikke nås uden at opgive 
landbrugsjord. Derfor skal indsatsen for skovrejsning ske i 
partnerskab med landbruget.

Ressourcer og cirkulær økonomi
Klimaaftrykket fra Lejre Kommunes borgere er reelt langt 
større end aftrykket for Lejre Kommune som geografisk 
område. Hver borger i Lejre belaster med cirka 17 tons 
CO

2
e, hvor cirka 7,8 tons – som nævnt ovenfor  er knyttet 

til Lejre Kommune som geografisk område. Det resteren
de aftryk kommer fra vores forbrug af varer, tøj, sko, elek
tronik, mad osv. Uden for Lejre Kommunes grænser. Lejre 

Kommune vil derfor gennem indkøb og udbud arbejde 
med at begrænse klimabelastningen. Ydermere vil vi ved at 
påvirke til affaldsminimering og cirkulær økonomi arbejde 
for, at Lejre Kommune bliver en affaldsfri kommune. Der er 
allerede spændende initiativer i gang i erhvervslivet, hvor 
restprodukter fra en virksomhed bliver til råstoffer for den 
næste – blandt andet inden for fødevareområdet. Men i 
den kommunale affaldsordning og med den kommende 
affaldsplan vil vi have mere fokus på dette område.

Lejre Kommune vil:

• Planlægge for og stimulere til skovrejsning, der kan 
binde CO

2
, blandt andet gennem indsatsplanerne for 

grundvandsbeskyttelse og ved at øge viden om mulige 
tilskudsordninger for landmænd med flere.

• Gennem et aktivt medejerskab af forsyningsvirksom
heder arbejde for mere bæredygtig, klimavenlig plan
lægning og håndtering af transport, vand, spildevand, 
energi, affald med mere.

• Gennem lokale, nationale og internationale partnerska
ber fremme bæredygtige, klimavenlige fødevaresyste
mer.

• Understøtte, at lavbundsområder udtages af ekstensiv 
drift for at binde mere CO

2
 i jorden.

• Tænke bæredygtige mobilitetsløsninger ind i planlæg
ningen for nye og eksisterende byområder, så flere 
hjælpes til at vælge alternativer til bilen, for eksempel 
med bedre adgang til kollektiv trafik, mere cykelvenlige 
stationer, bedre stiforbindelser eller samkørsel med 
mere.

• Understøtte elektrificeringen af transporten ved blandt 
andet at opstille ladestandere på strategisk vigtige pla
ceringer, test af elbiler, understøtte eldelebilsordninger 
med mere. 
 

 

• Gøre varmeforsyningen i både boliger og erhverv fos
silfri, blandt andet ved aktivt at udfase olie og naturgas 
som opvarmningsform, og introducere nye kollektive 
løsninger, hvor det giver mening.

• Bidrage til en øget vedvarende energiproduktion ved 
at planlægge for solcelleanlæg på marker og bygninger, 
hvor det kan ske uden større gener for natur, landskab 
og naboer. Samtidig vi vil undersøge mulighederne for 
at tage anparter i havvindmøllerprojekter. Vi vil fortsat 
følge mulighederne for lokalt produceret biogas, der 
kan erstatte dele af naturgasforbruget og samtidig 
understøtte omstillingen til mere økologisk dyrkning til 
gavn for grundvandet, biodiversiteten med mere. 

• Gennem partnerskab med blandt andet Gate 21 opbyg
ge et udstillingsvindue for ”Fremtidens bæredygtige 
landsby”, der viser eksempelprojekter i Lejre Kommu
ne, for eksempel inden for bæredygtig mobilitet, cirku
lære løsninger, gentænkning af relationer mellem by & 
Land, samspil mellem erhverv og bosætning på landet 
med mere.

• Stimulere cirkulær tankegang og ressourceforbrug 
– for eksempel ved at stille krav i indkøb og udbud, i 
ressourceplaner (tidligere affaldsplaner), understøtte 
symbioser mellem virksomheder med mere. 

Erhvervssymbiose: Kakaoskaller, et 
biprodukt fra FriisHolm Chokolade 
i Herslev, bliver hos Hammer & Son 
destilleri i Vintre Møller lavet til kakao
likør, som igen kommer i de fyldte 
chokolader på chokoladefabrikken. 
Sammen skaber virksomhederne nye 
og cirkulære værdikædesamarbejder.

|     Tema 3: Klima, energiomstilling og mobilitet Tema 3: Klima, energiomstilling og mobilitet      |34     35



Kommunalbestyrelsen ønsker 
at planlægge og stimulere for 
skovrejsning, der kan binde CO

2
 

og bidrage til øget biodiversitet og 
grundvandsbeskyttelse. Ny skov 
kan også være med at knytte vores 
byer bedre sammen med naturen.
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Partnerskaber
Lejre Kommune indgår i tværkommunale samarbejder, 
partnerskaber m.m., hvor det er en forudsætning for 
målet og hvor det giver god mening, at opgaverne løses i 
fællesskab. 
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Klimasamarbejder
Lejre indgår i følgende samarbejder på Klimaområdet:

• Gate 21 (tidligere Energiklyngecenter Sjælland), hvor 
vi sammen med de øvrige kommuner og regioner 
i Greater Copenhagen arbejder på fælles klimaløs
ninger.

• Covenant of Mayors (Borgmesterpagten), der er et 
EUnetværk af kommuner, der har forpligtet sig til at 
reducere CO2udledningen med minimum 30 % inden 
2020.

• Compact of Mayors, der er et verdensomspændende 
netværk af byer, der ved at synliggøre de faktiske han
dlinger på klimaområdet, ønsker at påvirke verdens 
ledere til yderligere klimahandlinger.

• DK2020, et tværkommunalt netværk, hvor deltagen
de kommuner forpligter hinanden på at leve op til 
Parisaftalen ved at udvikle og implementere ambitiøse 
klimaplaner

Indkøbssamarbejder
Lejre Kommune deltager i Forum for bæredygtige 
indkøb, der arbejder for at skabe synlighed om og øge 
kendskabet til fordele ved bæredygtige indkøb for sam
fundet, virksomheder og organisationer, blandt andet 
ved at stille værktøjer til rådighed og kompetenceopbyg
ning i forskellige temagrupper.

Foreningen Bæredygtige byer  
og bygninger (FBBB)
Gennem deltagelse i foreningen samler Lejre Kommune 
viden om bæredygtige byer og bæredygtigt byggeri. 
FBBB er et fagligt netværk af regioner, kommuner, fore
ninger, virksomheder, organisationer, vidensinstitutioner 
og private, som arbejder med bæredygtighed, eller som 
ønsker at dygtiggøre sig inden for dette felt.

FORS
Fors er forsyningsselskab for Lejre, 

Roskilde og Holbæk Kommuner. Fors 

håndterer spildevand og regnvand i Lejre 

Kommune og er en vigtig samrabejd

spartner i klimatilpasningsprojekter og 

byudvikling. Derudover forsyner Fors 

dele af kommunen med drikkevand. 

FoodSHIFT 2030
Lejre Kommune er partner i FoodSHIFT 

2030, et ambitiøst EUprojekt, der 

vil omstille det europæiske madsys

tem i en mere bæredygtig, cirkulær, 

demokratisk og plantebaseret retning. 

FoodSHIFT 2030 samler nøglepersoner 

fra hele Europa i en fælles indsats for et 

bedre madsystem gennem workshops, 

udvikling og vidensdeling, for at sikre op

fyldelsen af FN’s verdensmål inden 2030.

Greater Copenhagen
Lejre Kommune deltager aktivt i Greater 

Copenhagen, der arbejder for vækst og ud

vikling i det østlige Danmark og Sydsverige.

Fjordlands-samarbejdet 
I samarbejde med Visitorganisationerne i 

Roskilde, Odsherred, Holbæk og Frederiks

sund udvikler vi tværgående turismetilbud, 

der målrettes både lokale og internationale 

turistaktører og besøgende.

Nationalpark 
Skjoldungernes Land
Sammen med Frederikssund og Roskilde 

Kommuner udvikler vi Sjællands første 

nationalpark: Skjoldungernes Land. Na

tionalparken rummer noget af Danmarks 

mest unikke og særprægede natur samt 

spændende fortællinger om kongerigets 

oprindelse.

Madfællesskabet
Lejre Kommune er initiativtager til part

nerskabet ’Madfællesskabet’ sammen 

med Københavns Kommune, Region 

Hovedstaden, Lolland Kommune og 

Bornholms Regionskommune. Madfæl

lesskaet skal bidrage til udviklingen af 

et bæredygtigt fødevaresystem ved at 

styrke koblingen mellem land og by med 

en mangfoldig produktion af velsmagen

de og sunde fødevarer til gavn for hele 

regionen.

Argo
ARGO er I/S affaldsselskab, der behandler 

affald for borgere og virksomheder i ni 

sjællandske kommuner, herunder Lejre. 

Selskabets primære opgave er at sikre, 

at affald omdannes til ressourcer. Lejre 

Kommune arbejder sammen med Argo 

om at mest muligt affald genbruges og 

genanvendes, og at energiudnyttelsen 

af restaffaldet skal ske miljømæssigt 

forsvarligt og med størst muligt udbytte i 

form af el og fjernvarme.
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Bofællesskabet Skråningen i 
Lejre By med fælleshus, hvor 
alle beboere har deres daglige 
gang. Byggeriet er det første 
Svanemærkede-byggeri i Lejre 
Kommune.

Hvad er en Plan-  
og bæredygtigheds-
strategi?
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Hvad er en Plan- og 
Bæredygtighedsstrategi?
Ifølge Planloven skal alle kommuner offentliggøre både en 
planstrategi og en bæredygtighedsstrategi (Agenda 21). 
Planstrategien udgør forarbejdet til næste kommuneplan 
og fastlægger de overordnede strategiske valg for den 
fysiske udvikling af kommunen i de kommende 12 år.

En planstrategi er Kommunalbestyrelsens strategi 
for den fysiske udvikling af kommunen. Strategien skal 
indeholde oplysninger om den gennemførte planlægning 
efter vedtagelsen af Kommuneplan 2017.

Agenda 21-strategien for bæredygtig udvikling skal 
indeholde Kommunalbestyrelsens strategi for mindre 
miljøbelastning og bæredygtig byudvikling og byomdan
nelse, biologisk mangfoldighed, inddragelse af befolkning 
og erhvervsliv i det lokale Agenda 21arbejde, og ikke 
mindst samspillet mellem beslutningerne på tværs af 
sektorer.

Kommunalbestyrelsen har med Plan og Bæredyg
tighedsstrategien 2021 integreret de to strategier i én. 
Plan og Bæredygtighedsstrategien offentliggøres i otte 
uger, og kommunalbestyrelsen skal derefter forholde sig 
til de indkomne ideer og forslag til strategien og beslutte, 
om man på den baggrund ønsker at ændre i den.

Ny kommuneplan
Indholdet i denne Plan og Bæredygtighedsstrategi 
lægger op til revidering af flere af temaerne i kommune
planen. På den baggrund har Kommunalbestyrelsen 
besluttet, at hele kommuneplanen i løbet af 2021 skal 
revideres.

Planlægningen siden sidst
Siden Kommunalbestyrelsen endeligt vedtog Kommuneplan 2017 den 18. december 2017, 
er der vedtaget følgende kommuneplantillæg og lokalplaner:

Kommuneplantillæg

1. Herslev Bryghus 
2. Buen 6, Ejby 
3. Gl. Allerslev Skole 
4. Nørretoften, Osted 
5. Buske Øst, Hvalsø 
6. Lyndby Rådhus 
7. Hellesvej og Kærvej,  
8. Møllegården, Osted 
9. Pendlerparkeringsplads i Lejre By 
10. Delområde I, Hyllegården, Hvalsø 
11. Grankvisten, Kirke Sonnerup 
12. Møllevej 1, Lejre By 
13. Lindegården, Ejby 
14. Hyllegård Høje, Hvalsø 
15. Offentlige formål i Lejre By

Lokalplaner

LK 28 for et boligområde ved Muningård 
LK 32 for Ravnshøjgård
LK 50 for boliger på Degnejorden
LK 54 for Ejby Strandvej
LK 55 for boliger ved Buen 6 i Ejby 
LK 56 for boliger på Helvigmaglevej 2
LK 57 for boliger på Lyngby Gade 19
LK 58 for Herslev Bryghus   
LK 59 for et bofællesskab ved Buske Øst i Hvalsø 
LK 60 for Klostergårdsvej 17
LK 61 for et bofællesskab på Gl. Allerslev Skole
LK 62 for Nørretoften 35
LK 63 for boliger på Skovvej 15
LK 64 for pendlerparkeringpladsen ved Lejre St.
LK 65 for bofællesskabet Skråningen 2
LK 66 for boliger ved Møllegården
LK 67 for Kærvej og Hellesvej
LK 68 for boliger ved Merianhaven
LK 69 for Højby Kærvej 1 – Valdemarsgård
LK 70 for boliger ved Snebærvej
LK 71 for en dagligvarebutik ved Gevninge Vestvej
LK 74 for en del af Skolevang
LK 75 for Åsen 4
LK 76 for Møllevej 1 i Åvang
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Administrationens vurdering af høringssvar til  
Plan- og bæredygtighedsstrategi 2020 
 

Administrationen har modtaget 21 høringssvar, som generelt fordeler sig i to kategorier: (1) Generelle og konkrete kommentarer til strategiens 
indhold, formulering og opbygning, og (2) anmodning/ønske om, at Lejre Kommune inddrager specifikke områder og byudviklingsprojekter i den 
forelæggende revision af kommuneplanen. Høringssvarene er oplistet herunder i vilkårlig rækkefølge, og ikke inddelt efter kategori. 

Plan- og bæredygtighedsstrategien 2020 er forkortes ”PBS 20”. 

 

1 Hvalsø Bylav 
2 Ester og Jens Mellentin 
3 Levende Landsbyer (Jesper Reumert) 
4 Lejre Erhvervsforum 
5 Rolf czesbleba-dupont 
6 Anders Bredsdorff 
7 Eva Fredtoft 
8 Mads Vallø (Rorupvej) 
9 Anne Staunsholm 
10 Lone Bech og Ib Jensen 
11 Mads Vallø (Gevninge Abbetvedvej 1) 
12 Lasse Hansen (Enghavegård) 
13 Vejdirektoratet 
14 Movia 
15 Gefion (Klostergårdsvej/Møllebjergvej) 
16 Land Development (Mellem Dalen og Kilden) 
17 Fischer Ejendomme (Eghøjparken) 
18 Bernd Giseler (Erhverv, Osted) 
19 Johan Scheel (Ryegård og Trudsholm Godser) 
20 Rikke Amalie Søndler (EcoVillage, Lejre) 
21 Ida Marie Lomholdt Mortensen 



 
Høringssvar 
  

 
Forslag til ændring i strategien 

 
        1. Hvalsø Bylav mener 
 

a) at strategien også bør oplyse om udviklingen på institutions-, trafik-, og fritidsområdet, ikke kun 
planområdet. 

b) At strategien mangler specifikke og målbare handlinger, som vil styrke kommunens troværdighed. 
c) Temaet ”Det Gode Liv” mangler. 
d) Plan- og bæredygtighedsstrategien skal offentliggøres inden udgangen af den første halvdel af 

valgperioden.  
 

Administrationens kommentar: 
 

a) PBS 20 har til formål at sætte retningen for den fysiske udvikling af Lejre Kommune over de 
kommende fire år og sammen med strategierne på fx trafikområdet m.fl. at danne en fælles 
retning for udviklingen. Det blev besluttet, da arbejdet blev sat i gang, at strategien skulle 
fokusere på det tekniske område. 

 
b) PBS 20 er bygget op omkring strategiske indsatsområder og indeholder derfor ikke konkrete og 

målbare handlinger.  
 

c) PBS 20 bygger på visionen om Vores Sted, som er fortællingen om det gode liv på landet i Lejre 
Kommune. Derfor indgår der ikke et eksplicit emne, der hedder ”det gode liv.” Det skulle 
strategien i sin helhed gerne fortælle historien om. 

 
d) For blandt andet at kunne følge udviklingen og arbejdet i Landsbyudvalget er processen for PBS 

20 blevet udsat. Administrationen vurderer dog ikke, at dette har haft negativ indvirkning på 
processen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingen ændringer 
 



 
2. Ester og Jens Mellentin ønsker 
 
Udstykning af hele eller dele af Hornsherredvej 197 til boligområde. 
Ligger op ad eksisterende byzone. Dele af arealet ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Anmodning 
også fremsendt ved Kommuneplan 2017. 
 
Administrationen kommentar: 
Administrationen foreslår at behandle anmodningen i den kommende kommuneplanrevision, men ser 
fortsat de samme begrænsninger i planlov og Fingerplan for at kunne byudvikle området. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingen ændringer 

 
3. Levende Landsbyer mener 
 
a) Det er nødvendigt at alle dele af kommunens organisering er repræsenteret i et tværgående 

klimaudvalg. Der bør også nedsættes et politisk klimaudvalg, som kan prioritere klimaindsatserne og 
tage ansvar for at nå målene. PBS 20 mangler eksempler på selvforsyning/energioptimering til 
borgernes og landsbyernes inspiration. 

b) Der skal i planlægningen fokuseres mere på at minimere mængden af transport, så det fx bliver 
nemmere at være børnefamilie uden for de største byer. Decentralisering af serviceydelser og Ikke 
flere dagligvarebutikker i stationsbyerne. Stop forstørrelsen af Lejre By og Hvalsø og fokusér på de 
47 andre byers udvikling. 

c) at der bør skelnes mere mellem de gamle borgmesterbyer, de større landsbyer med skoler og de 
mindre landsbyer. Præcisér betegnelserne med udgangspunkt i de syv skolebycentre, jf. 
Landsbyvisionariet. 

d) Der bør skabes større diversitet og bæredygtighed i nybyggeri – Tiny Houses, små jordbrugslodder 
etc. Store parcelhuse er ikke med til at drive klimaindsatsen i bæredygtighed retning. 

e) Understøt mere lokalt ejerskab ved kun at opføre fx solcelleanlæg, som er ejet af lokale borgere og 
som er i skala med lokalområdet. 

 
Administrationens kommentar: 
 

a) Administrationen vil tage det med videre i arbejdet med Vores Klimaplan 2020-2050 
b) PBS 20 retter i tema 1 fokus på at udvikle alle Lejres Kommunes 49 byer og landsbyer, og særligt 

at understøtte de udviklingsprojekter, som opstår i de mindre landsbyer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



c) I Planstrategien er de forskellige by kategorier ikke yderligere introduceret. Der arbejdes med, at 
de forskellige byer har forskelligt udgangspunkt og potentiale for udvikling. Administrationen 
foreslår, at kategorisering og vurdering af servicetilbud tages med til revisionen af 
kommuneplanen. 

d) At boligudbygningen skal understøtte boligbehovet er en væsentlig pointe i Tema 1. Her 
introduceres udsigten til, at der de kommende år vil være en stigende efterspørgsel efter mindre 
boliger. Dette er et af udgangspunkterne for at planlægge for et mere varieret boligtilbud med 
udskiftning i nogle af Lejres eksisterende, mere konventionelle boliger. 

e) Administrationen vil tage det med videre i arbejdet med Vores Klimaplan 2020-2050 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ingen ændringer 
 

 
4. Lejre Erhvervsforum mener 

 
a) s.17: Ønsket om flere små boliger skal ikke begrænse udviklingen. 
b) S. 24: at lægge vægt på potentialer for symbiose bør ikke kun gælde nye erhvervsområder, men 

mere generelt. 
c) S. 34-35: 20-25% dækning af skov i 2100 er meget ambitiøst og kræver ny skovrejsningsplan. 
 
Administrationens kommentar: 

 
a) Ønsket om flere mindre boliger vil, som det også fremgår i PBS 20, foregå i det omfang, det kan 

lade sig gøre og giver mening. Der er derfor fokus på, at det ikke skal blive en stopklods for 
udviklingen i øvrigt. 

b) Symbioser og samarbejdet bør understøttes, hvor det end opstår. Det er også en del af 
grundlaget i Vores Sted-visionen, som det fremgår på side 8 i PBS 20:  
”Formålet … er fortsat at sikre fremtidens bæredygtige lokalsamfund gennem en aktiv erhvervs-, 
turisme-, by- og boligudvikling. Det er gennem de seneste år sket med respekt for de unikke og 
stedbundne ressourcer i Lejre Kommune, hvor hverdagsliv og arbejdsliv i højere grad er blevet 
integreret i de 49 bysamfund.” 

c) En målsætning med 20-25% bygger på det nationale mål, men er et ambitiøst mål. Klimamålene 
og handlinger vil vi følge løbende. Det er planen, at Klimaplanen skal revideres om 5 år. I den 
sammenhæng vurderes og justeres handlinger og målsætninger.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inge ændringer 
 
 
 



 
5. Rolf Czesbleba-Dupont mener 

 
a) At udpendling fortsat vil være et livsvilkår for Lejres borgere. Vi er derfor også afhængige af regional 

udvikling. 
b) At der mangler en uddybning af klimaaftrykket fra vores boliger. Brændeovnsrøg er fx med til at 

påvirke indeklimaet og vores sundhed og skaber gener for mange af kommunens borgere. 
c) Klimaaftrykket fra energisektoren er højere end det fremgår på side 32, hvis afbrænding af 

skovbiomasse medregnes. 
d) At det kan være svært at sikre den rette omstilling til fossilfri opvarmning, da der også er mulighed 

for at opføre træfyring, som øger CO2-udledningen.  Generelt bør der indføres mere virksomme 
restriktioner mod brug af fastbrændselsovne. 
 
Administrationens kommentar: 
 
a) At Lejre Kommune er en del af Hovedstadsområdet er en helt central præmis og udgangspunkt i 

både Vores Sted og Plan- og Bæredygtighedsstrategien. Et væsentligt potentiale for Lejre som 
landkommune er netop nærheden til hovedstadsområdet – både i forhold til arbejdsopland for 
mange af kommunens borgere, men også i vores intentioner om at gentænke de 
erhvervsmæssige relationer mellem by og land. Administrationen vurderer, at der ikke er 
modstridende betragtninger i PBS 20 på dette felt. 

b) Efter administrationens vurdering er indsatser for brænderøg indeholdt i strategiens 
indsatsområder og det vil være for omfattende at præcisere yderligere på dette felt. 

c) Lejre Kommune benytter i Klimaplan og PBS 20 FN’s metode til opgørelse af CO2. 
d) At indføre mere virksomme restriktioner med brug af brændeovne ligger på et mere konkret 

niveau end de strategiske indsatser i PBS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingen ændringer 

 
6. Anders Bredsdorff mener 

 
a) at det ikke giver mening at adskille tema 1 (boliger) og 3 (klima). I en pendlerkommune er det svært 

at undgå til føje til klimaaftrykket, når der kommer mange nyere borgere til. Nye boligområder har 
siden 2017 givet både klima- og mobilitetsudfordringer. 

b) At der mangler et tema om Sundhed. Bæredygtighed er også livskvalitet. Støj, luftforurening og 
tiltagende nedbør bliver kun mere udfordrende i kraft af flere boliger og flere beboere. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Administrationens vurdering: 
 

a) Klima kan også ses som et altoverskyggende tema, som er koblet til stort set alt, hvad vi i Lejre 
Kommune foretager os. Tema 3 indledes også med, at den grønne omstilling ”… kræver en ny tilgang 
med fokus på helhedsorienteret bæredygtig samfundsudvikling.” Tema 2 om erhverv handler blandt 
andet også om, hvordan vi kan tiltrække endnu flere virksomheder, skabe flere (og mere fleksible) 
lokale arbejdspladser. 
 

b) Da arbejdet med Plan- og bæredygtighedsstrategien blev sat igang blev det besluttet, at 2020 
strategien skulle fokusere på de tre temaer: boliger, erhverv og klima. Efter administrationens 
vurdering er der dog en del af indsatsområderne i planen, der relaterer sig til de emner om sundhed, 
støj, luftforurening og klimatilpasning som høringssvaret rejser. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingen ændringer 

 
7. Eva Fredtoft 

 
a) Det skal være nemt og bekvemt at gå eller cykle i Lejre, ellers tager vi bilen. 
b) Mange i Hvalsø bruger brændeovnen flittigt, hvilket forurener luften. Savner tiltag, som mindsker 

brænderøg. Hvis ikke vi kan forbyde skorstene, så måske lave den højere. 
c) Solceller skal op på tagene, ikke ud på markerne. Det ødelægger naturen. 

 
Administrationens kommentar: 
 

a) Som det står på side 33 i BPS 20, så vil Lejre Kommune i planlægningen for vores byer arbejde med at 
gøre det lettere at vælge kollektiv trafik, cykler, samkørsel med mere. Lejre Kommune er fx gået ind i 
et interregionalt projekt, hvor interesserede landsbyer kan teste og udvikle erfaringer med nye 
bæredygtige transportformer i hverdagen, for eksempel nye elcykler, elbiler, delebiler, samkørsel 
med mere. 

b) De sidste par år har Lejre Kommune gennem lokalplanlægningen arbejdet for, at nye boliger ikke kan 
opføres med skorsten i områder, hvor vurderes at røgen kan være til gene for omgivelserne. 

c) Som PBS 20 også berører, så vil der i overvejelserne om eventuelle placeringer af solcelleanlæg bliver 
taget højde for påvirkningerne natur, landskab og naboer. Dette gælder også for solceller på tage. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingen ændringer 

  



8. Mads Vallø (om Rorupvej 21A) 
 
Anmoder om at udvikle et nyt boligområde (5,1 ha) på ejendommen Ruropvej 21A, Højby, vedlagt 
skitse af området. 
 
Administrationens kommentar: 
 
Administrationen foreslår at behandle anmodningen i den kommende kommuneplanrevision. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ingen ændringer 

 
9. Jakob og Anne Staunsholm 

 
Anmoder om at udvikle et nyt boligområde (bofællesskab) på ejendommen, som tilhører 
Lindegården i Herslev. 
 
Administrationens kommentar: 
 
Administrationen foreslår at behandle anmodningen i den kommende kommuneplanrevision. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ingen ændringer 

 
10. Lone Bech og Ib Jensen 

 
Da der sker byudvikling omkring deres ejendom på matrikel 10H i Hvalsø, gør de positiv 
tilkendegivelse af evt salg og udstykning af deres jorde. Ejendommen ligger på Åsen nord for 
udviklingsområdet omkring Hyllegården og det kommende bosted Ny Højtoft. 
 
Administrationens kommentar: 
 
Administrationen foreslår at behandle anmodningen i den kommende kommuneplanrevision. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingen ændringer 

 
11. Mads Vallø (om Abbetvedvej 1) 

 
Anmoder om at udlægge matrikel 9ab ud til erhvervsudvikling (detailhandel), ligesom det er 
tilfældet for området på modsatte side af Abbetvedvej. 

 
 
 
 
 



 
Administrationens kommentar: 
 
Administrationen foreslår at behandle anmodningen i den kommende kommuneplanrevision. 

 

 
 
 
Ingen ændringer 

 
12. Lasse Hansen (om Enghavegård, Kirke Hyllinge) 

 
Anmoder om, at et areal omkring Enghavegård bliver udlagt til blandet boligområde i kommende 
kommuneplan. Omkringliggende arealer indgår allerede i kommuneplan 2017. 
 
Administrationens kommentar: 
 
Administrationen foreslår at behandle anmodningen i den kommende kommuneplanrevision. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ingen ændringer 

 
13. Vejdirektoratet 

 
Har ikke specifikke bemærkninger til strategien, men gør opmærksom på direktoratets fokus på 
statslige vejinteresser i forbindelse kommende revision af kommuneplanen. Vejdirektoratet 
opfordrer til tidlig dialog om eventuelle emner, der vedrører statsvejnettet. 
 

 
 
 
 
 
Ingen ændringer 

 
14. Movia fremhæver, 

 
At planforslaget er klimaambitiøst og, at det giver stærke sigtelinjer for en bæredygtig udvikling af 
kommunen. Læs selve høringsbidraget for uddybning af tre underoverskrifter: 
 

 God mobilitet sikrer sammenhæng på tværs 
 God mobilitet tidligere ind i planlægningen 
 Grøn og bæredygtig omstilling 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ingen ændringer 
 
 



 
15. Gefion Group a/s 

 
Anmoder om at udlægge to nye byudviklingsområder i kommende kommuneplan. I høringssvar 
indgår skitseforslag til begge. Udvikler ønsker områderne udlagt til boliger, fortrinsvis tæt/lav, 
velegnet til seniorer: 
 

 Klostergårdvej 31A, Højby By 
 Møllebjergvej, matrikel 4cq, Hvalsø By 

 
Administrationens kommentar: 
 
Administrationen foreslår at behandle anmodningen i den kommende kommuneplanrevision. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingen ændringer 

 
16. Land Development (Mellem Dalen og Kilden) 

 
Anmoder om at udlægge to nye byudviklingsområder i kommende kommuneplan. I høringssvar 
indgår skitseforslag til begge, Dalkilden og Højvang, som ligger henholdsvis nord og syd for Højby. 
Udvikler ønsker at opføre en variation af boligtyper, både tæt/lav og åben/lav. 
 
Administrationens kommentar: 
 
Administrationen foreslår at behandle anmodningen i den kommende kommuneplanrevision. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingen ændringer 
 

 
17. Fischer Ejendomme 

 
Anmoder om opstart af lokalplanlægning for kommuneplanramme 8.B3 (Kirke Sonnerup) for 
blandet boligområde. Delområde 1 kan opstartes og der kan forberedes for etape 2 ved arealudlæg 
ifm. den kommende kommuneplanrevision. Der ønskes indarbejdet mulighed for etablering af 
dagligvarebutik. Skitse for projektet indgår i høringssvar. 
 
Administrationens kommentar: 
Administrationen foreslår at behandle anmodningen i den kommende kommuneplanrevision. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingen ændringer 



 
18. Bernd Giseler (Erhverv/boliger i Osted) 

 
Anmoder om at inddrage vedlagte skitseforslag i kommende kommuneplan revision. Forslag 
omhandler enten dagligvarebutik eller boliger ved Hovedvejen 145 i Osted. 
 
Administrationens kommentar: 
 
Administrationen foreslår at behandle anmodningen i den kommende kommuneplanrevision. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ingen ændringer 

 
19. Johan Scheel 

 
ser med baggrund i PBS 20 frem til en konstruktiv dialog med Lejre Kommune om muligheden for 
udvikling og eventuel placering af solcelleanlæg på placeringer præsenteret i høringssvaret. Der er 
til formålet etableret et fælles selskab mellem Ryegaard og et tysk energiselskab, som allerede er 
repræsenteret i Danmark. 
 
Administrationen kommentarer: 
Administrationen foreslår at inddrage anmodningen i den kommende kommuneplanrevision. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingen ændringer 

 
20. EcoVillage 

 
Anmoder om at inddrage nyt byudviklingsområde til to bofællesskaber syd for eksisterende 
bofællesskaber Skråningen i Lejre. Projektbeskrivelse indgår i høringssvar. 
 
Administrationens kommentar: 
 
Administrationen foreslår at behandle anmodningen i den kommende kommuneplanrevision. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ingen ændringer 
 
 
 
 
 



 
21. Ida Marie Lomholdt 

 
a) Kunne nedsættelse af vores forbrug, særligt af kød, være en del af planen?  Fokus på mere 

dyrevelfærd og fx fællesskab omkring dyrehold - hvor dyrene er naturplejere - med biodiversitet til 
følge. 

 
b) har mødt flere ensomme mennesker, der ville have stor glæde af folkekøkkener og 

madfællesskaber, hvor grønnere madvaner også kan introduceres. 
 

Administrationen kommentar: 
 

a) En nedsættelse af vores kødforbrug er ikke direkte berørt i PBS 20, da strategien hovedsageligt 
rummer strategiske indsatser for den fysiske udvikling af kommunen. Men strategien lægger ikke 
begrænsninger for et sådant initiativ. Strategien rummer dog en indsats om at ”udnytte og fastholde 
de særlige muligheder, som Lejre Kommune har skabt inden for økologi, fødevarer og madhåndværk, 
herunder understøtte og inspirere til netværk og samarbejder mellem mad-producenterne for at 
skabe mere innovation og iværksætteri.” 
 

b) Vores Sted-visionen og PBS 20 handler blandt andet om, at prioritere udviklingsprojekter med 
livgivende bæredygtige funktioner, der understøtter fællesskabet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingen ændringer 
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Fra: Martin Vibov <mvibov@gmail.com>
Sendt: 29. oktober 2020 05:31
Til: Plan (Fællespostkasse)
Emne: Lokal plan

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Hej 

Syntes ikke denne lokal plan er ok. Vi havde muligheden for en Rema 1000, men den blev. BLa afvist grundet for 
mange dagligvare  butikker i hvalsø, desuden bliver parkering et helvede med det nye. Allerede nu er der problemer 
for beboerne ved fitnes centret, hvor vi løbende bliver blokeret inde, og om vinteren ikke kan Ryde sne hvilket 
hverken politi eller kommune ville hjælpe med at løse, på nær et enkelt skilt som er sat op. 

Jeg syntes i skal droppe sidste etape af søtorvet. 

Med Venlig Hilsen 

Martin Vibov 
Søvej 24B, 1 TH 
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Fra: Stine Rich Hansen <srh@soroe.dk>
Sendt: 29. oktober 2020 16:19
Til: Plan (Fællespostkasse)
Cc: Kasper Klausen
Emne: Lokalplanshøring
Vedhæftede filer: Signaturbevis.txt

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Kære Mette 

Du har sendt lokalplanen for Søtorvet i høring. Som medejer af Skolevej 8, 4330 Hvalsø har jeg følgende 
bemærkninger: 

- Det er synd, at midtbyen omdannes til en parkeringsplads. I stedet bør der indtænkes en løsning, hvor
parkeringsplads og biler rykkes i periferien og gående og cyklister i midtbyen.

- Med den foreslåede løsning nedlægges grønne områder og erstattes med parkeringspladser. Det er ikke
vejen frem for byudvikling – især ikke i en kommune med Lejres grønne profil. Græsarmering er ikke natur!

- De eksisterende butikker har svært ved at overleve. Det er derfor tvivlsomt, om der er kundegrundlag for
flere. De fremsendte oplæg giver i min optik stor risiko for, at der opstår en død bymidte.

- Varetransport til en ny dagligvarebutik og øvrige butikker er en forkert belastning at trække ind i en
bymidte. Der er ikke behov for mere tung transport i bymidten. En evt. ny dagligvarebutik bør derfor
etableres i udkanten af Hvalsø.

- Skolevej ved hallen bør lukkes af for biltrafik, hvis de foreslåede løsninger etableres. I forvejen er der mange
usikre situationer, når biler kører ned og vender og dermed blandes med børn på cykel og gåben. Med den
foreslåede udvidelse af antal af boliger, vil der komme endnu mere trafikbelastning på Søvej og dermed
yderligere trafikproblemer ved ind- og udkørsel til Skolevej. Det må også forventes, at mange vil parkere på
den nye parkeringsplads og så krydse Søvej over til hallen. Hvis der samtidig er biler som kører ud fra
Skolevej, giver det anledning til endnu flere farlige situationer.

Samlet set er jeg derfor imod begge forslag, da jeg mener, at de er meget ens og har samme problemstillinger ifht at 
erstatte grønne områder med parkeringspladser og belægning. Skal jeg vælge, vil jeg foretrække den løsning, som 
inddrager mindst muligt grønt areal ved søen. 

Venlig hilsen 

Stine Rich Hansen 
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Fra: Peter Østerbye
Sendt: 30. oktober 2020 12:26
Til: Plan (Fællespostkasse)
Cc: Niels Rolf Jacobsen
Emne: VS: LK79b&b og at lytte til Hvalsø borgernes ønsker og behov

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Afmærket

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Vil I håndtere dette som et høringssvar. 

Mvh. 
Peter 

Fra: Rebecca Sørensen - Hyllegaard Udvikling <rebecca@hyllegaardudvikling.dk> 
Sendt: 28. oktober 2020 11:45 
Til: Carsten Rasmussen <carr@lejre.dk> 
Emne: LK79b&b og at lytte til Hvalsø borgernes ønsker og behov 

Kære Carsten 
Hvalsø er en ret skøn større landsby som bestemt har vokseværk. 
Det bidrager vi i HUA bl med ved udviklingen af Hyllegaard høje😊 

Som virksomhed OG borger i byen kigger vi/jeg dog med en hel del gru på planerne for LK 79a&b. 
Vi syntes godt nok ikke det er en optimal måde at udforme byens abselutte centrum på. 
Endnu en grim supermarkeds kasse. 
Og hvor kommer de til at ligge trist boligerne bagved. 
Og så bliver der endda færre P-pladser til 3 super markeder end der er nu til to. 
Planen skære endnu mere det gamle centrum ved kroen og hovedgaden væk fra det skønne område omkring 
skolesøen. Det omvendte ville være ønskeligt for byen. 
Som udvikler i byen og borger i Hvalsø kan jeg intet se ved planen om et 3 supermarked på den placering der sætter 
byens borgeres behov og velbefindende højest.  
Ikke engang trafikale forhold for de bløde trafikanter er løst gennemtænkt med den nye plan. 
Så vidt jeg ved nyder denne plan ikke opbakning fra de borger organisationer der er blevet spurgt? (om end de 
organisationer ikke repræsenterer byens befolkning særligt godt da de fleste medlemmer er over 50 år og i mange 
tilfælde virksomheds ejere…Bylauget) 

Som vi ser det vil det gøre byens centrum mindre attraktivt og gøre det til et sted hvor vi som borgere opholder os 
endnu mindre.  
Jeg frygter vi derfor også vil bruge de små butikker endnu mindre. 
Hvis intentionen er at trække oplandet til, kan et tredjre supermarked ligge et andet sted. På Netto siden af banen 
så denne del af byen også får styrket sit handels liv. 
Og jeg tror også at special butikker vil trække mere. En slagter, en helsekost, en matas. 
Og det største trækplaster ville jo være hvis i realiserede svømmehallen ude på markerne bag grusgraven ved 
Roskildevej. 
Så skulle oplandet nok komme til byen og handle før eller efter de har været i svømmehallen. 

Hyllegaard udvikling vil godt støtte op om en borger process hvor den ideelle indretning af byens abselutte centrum 
diskuteres og munder ud i et oplæg der er baseret på borgernes ønsker.  
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Sådan en proces har man i Holbæk kommune i de landbyer hvor man fra kommunal side ønsker udvikling.  
Denne bymidte er virkelig et Borger anliggende og da det er kommunal jord har i jo virkelig mulighed for at udvikle 
noget til borgernes bedste!  
Vi mener at have et godt netværk til den del af byens borgere der ikke er repræsenteret i bylauget. Børnefamilierne. 
Vi kan bidrage med medarbejdertimer i form af at hjælpe med at iværksætte og kordinerer en sådan borgerprocess i 
samarbejde med kommunen. 
Sig til hvis det skulle have interesse. 

Mange hilsener 
Rebecca Bang Sørensen 
Udviklingsdirektør 

Hyllegaard Udvikling 
Etablering af fremtidens bæredygtige landsby & fælleskab 
T: 2825 3236 
E: rebecca@hyllegaardudvikling.dk 
A: Åsen 5, 4330 Hvalsø 
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Fra: Rebecca Bang Sørensen <rebella.sorensen@gmail.com>

Sendt: 16. november 2020 13:52

Til: Mette Straarup

Emne: Høringssvar LK79b&a

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Kære Lejre Kommune 

Som almindelig borger og forældre i Hvalsø by er der en hel del aspekter ved LK79a&b der er bekymrende og 

skuffende. 

Det allermest væsentlig er jo at der ikke har været en ordenlig borgerproces hvor et repræsentativt udvalg at 

mennesker fra Hvalsø by er blevet spurgt om hvad de syntes dette meget centrale område i byens kerne, burde 

indeholde og hvilke kvaliteter man føler der kunne bidrage mest og bedst til en smuk og levende landsby. 

Det er jo derfor jeg og en del andre sidder og føler vores by bliver overtaget af en helt forkert agenda.....Aldis krav 

for at ville leje/bygge/købe i vores bymidte. 

Og det bliver ikke mindre skuffende og absurd af at de eneste borgere der bliver spurgt og som man ligitimerer 

(fralægger sig ansvar) for hele projektet på baggrund af, er nogle med fokus udelukkende på trafik. 

Hvor er dem med fokus på en levende bymidte? 

Kultur? 

Handels livet for de små forretninger? 

Social trivsel i boligblokkene? 

Natur og ophold? 

Bæredygtighed? 

Børn og unge aktiviteter/kvaliteter i byrummet? 

Og når jeg kigger på trafikken som den er nu, de potentialer der ligger for forbedringer og de planer i har fået lavet i 

LK79 er min personlige holdning, med erfaring fra byudviklings arbejde i Hyllegaard høje projektet, at det sving som 

er et meget dyrt og stort indgreb ikke er de mange penge værd i trafiksikkerhed. 

Tydelige Cykelstier og fortorve og ordenligt gennemtænkte faste chikaner tror jeg personligt meget mere på og de 

kan laves fint med den nuværende vejbane. 

Der er pt fint med P-pladser til Brugsen og fakta på deres side af vejen.  

Jeg oplever ihvertfald aldrig at man ikke kan finde en plads til sin bil. 

Det der mangler P-pladser er hallerne og deres nærområde bliver jo alt andet lige formindsket når så meget af det 

grønne inddrages til den nye vejbane og det vil betyde at event-gæster til hallen skal krydse vejen i stort tal. plus 

forældre der køre deres børn i skole, da den "kiss and ride" plads der er tegnet bestemt ikke kan erstatte de mange 

pladser oppe foran biblioteket og hallen, hvis de som der tales om nedlægges.  

Det lyder ikke særlig trafik sikkert i mine øre. 

udover det mangler Hvalsø stadig at gøre sin bymidte attraktiv at opholde sig i. 

Specielt den del omkring det nye søtorv, supermarkederne, den gamle hovedgade og spisehuset. 

Der mangler pladser med faciliteter der gør man vil opholde sig der.  

Hvor er der fed asfalt at rulle eller skate på i en sikker zone for ungerne? 

Hvor er der en plads til markedsboder der ikke er omringet af trafik og biler så man konstant skal have øje på 

ungerne? 

Hvor er de grønne indslag der gør at man kan se lejre er en kommune der går op i biodivesitet og grøn omstilling af 

samfundet?  

Ovenstående kunne danne nogle oplagte rammer for ishuse, cafeer, restauranter af højere kvaitet mm. 

Men de muligheder udelukker man for tid og evighed (eller ihvertfald nok de næste 100 år) ved at ligge et 3 

supermarked på den i LK79 planlagte placering. 
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Jeg håber i, i det mindste har fået lavet en objektiv trafik analyse der belyser at den valgte løsning er den bedste og 

billigste måde at etablerer sikker trafikafvikling på søgade og skolevej i den færdselstrakant der hedder Stationen - 

Skolen/Hallen/kulturhuset - bycentrum/indkøb/ophold.  

Det burde da ihverfald være omdejnings punktet for trafikale ændringer af søvej og skolevej. Ikke aldis krav til P-

pladser. 

Men jeg tvivler nu på det, da jeg ikke kan tro at det at flytte halvdelen af søvej er er den billigste og mest optimale 

måde at få trafiksikkerheden på plads. Og der virker til at være masser af sammenhængende trafik issues der slet 

ikke indtænkes i dette forslag. 

Cykelsti på skolevejen op til biblioteket? 

Cykelsti på HELE søvej? 

Forbindelsen op til stationen?  

Forbindelse over nord for banen? 

Jeg håber inderligt at Politikerne standser op og kigger på LK79 en ekstra gang inden de endeligt godkender den og i 

den anledning laver et ordenligt, helhedsoriteret og borger indragende forløb omkring Hvalsøs bymidte inden de 

godkender en uoprettelig beslutning der er taget fuldstændig hen over hovedet på byens borgere. 

Mange hilsener 

Rebecca Bang sørensen 

Rebella.sorensen@gmail.com 

+ 45 28253236
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Fra: Center for Teknik og Miljø (Fællespostkasse + EDS)
Sendt: 9. november 2020 14:22
Til: Plan (Fællespostkasse)
Emne: VS: Kommuneplantillæg 18A og 18B, Lejre Kommune (MST Id nr.: 2062119)

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Fra: post@lejre.dk (Fællespostkasse) <LKpost@lejre.dk>  
Sendt: 9. november 2020 13:30 
Til: Center for Teknik og Miljø (Fællespostkasse + EDS) <CTM@lejre.dk> 
Emne: VS: Kommuneplantillæg 18A og 18B, Lejre Kommune (MST Id nr.: 2062119) 

Fra: Helle Skovbjerg Hjort-Gregersen <heshj@mst.dk>  
Sendt: 9. november 2020 12:50 
Til: post@lejre.dk (Fællespostkasse) <LKpost@lejre.dk> 
Cc: Line Moody Nielsen <linmn@mst.dk>; Hanne Lise Koed <halik@mst.dk> 
Emne: Kommuneplantillæg 18A og 18B, Lejre Kommune (MST Id nr.: 2062119) 

Til Lejre Kommune 

Miljøstyrelsen har i forbindelse med høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 18A og 18B for Lejre Kommune 
været i telefonisk kontakt med kommunen, og har i forlængelse heraf følgende bemærkninger, for så vidt angår 
bilag IV-arter. 

Ifølge Naturdata.dk er der registreret spidssnudet frø og stor vandsalamander i eller i nærheden af de omhandlende 
planrammer.  

Miljøstyrelsen kan konstatere, at det ikke fremgår, at der er foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige 
eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Det følger imidlertid af det nationale hensyn 2.1.5 i 
Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen, at planforslag ikke kan vedtages, hvis gennemførelse af 
planen vil indebære en beskadigelse eller ødelæggelse af bilag IV-arters yngle- eller rasteområder. Der skal således 
foretages en vurdering heraf, og vurderingen skal fremgå af redegørelsen til planforslaget.  

Det bemærkes, at ovenstående ikke er en indsigelse mod kommuneplantillægget, men blot en orientering om 
reglerne vedr. bilag IV-arter. 

Venlig hilsen 

Helle Skovbjerg Hjort-Gregersen  
Studentermedhjælper | Arter og Naturbeskyttelse 
+45 61 20 53 16 | heshj@mst.dk

Miljø- og Fødevareministeriet  
Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk 
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Fra: Christian Granzow Holm (CGHL) <cghl@bane.dk>
Sendt: 9. november 2020 15:07
Til: Plan (Fællespostkasse)
Emne: Vedr. lokalplan 79A, ingen Banedanmark bemærkninger (BDK ID: 1871505)
Vedhæftede filer: Signaturbevis.txt

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Til Lejre Kommune 
Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til 
lokalplan 79A for "Søtorvet i Hvalsø". 
Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget. 

Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores 
persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du 
bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk 

Christian G. Holm 
Studentermedhjælper 
Banedanmark  
Arealer & Forvaltningsmyndighed 
Vasbygade 10 
2450 København   
cghl@bane.dk  
www.banedanmark.dk  
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Fra: Finn Kiil Nielsen <finnkiil@hotmail.com>
Sendt: 10. november 2020 10:07
Til: Plan (Fællespostkasse)
Emne: Søtorvet i Hvalsø

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Angående de to lokalplanforslag  79a og 79b for Søtorvet i Hvalsø. 
Jeg ønsker helt klart en vedtagelse af 79b, da det indeholder 2 sving i stedet for en blød bue, og dermed 
giver den største trafiksikkerhed for skolebørn og andre som skal passere Søvej. 

Men venlig hilsen 
Finn Kiil Nielsen 
Kløvermarken 28, Hvalsø 
Sendt fra Outlook 
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Fra: Agent Skilte <agent@agentskilte.dk>
Sendt: 10. november 2020 11:02
Til: Mette Straarup
Emne: Høringssvar vedr. Kommuneplan 2017 for Søtorvet i Hvalsø

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Mette Strårup 

Mit høringssvar vedr. Søtorvet anbefaler Kommuneplantillæg nr. 18 B til Lejre Kommuneplan 2017 for Søtorvet i 
Hvalsø. 
Der er 2 vigtige punkter, der gør denne plan B væsentlig bedre end plan A. 

1. Omlægningen af Søvej vil blive mere trafiksikker, da de skarpere sving ved parallelforskydningen i sig selv vil
være hastighedsdæmpende og derfor overfløddiggøre øvrige fartdæmpende foranstaltninger, som de
nuværende forhadte blomsterkasser. Endvidere vil der blive en god ”kys og kør plads” som vil reducere
skolebørnenes passage af Søvej, og derfor øge trafiksikkerheden.

2. Da Søvej bliver flyttet lidt mere mod vest vil der blive mere plads til nogle flere parkeringspladser og
samtidig vil ”Aldibygningen” kunne placeres lidt vestligere og dermed vil passagen mellem denne og
boligblokken blive bredere, hvilket gør det lettere at færdes med barnevogne og rollatorer, samtidig vil der
komme mere lys til de nederste lejligheder.

Igennem mit engagement i områdefornyelsen i Hvalsø i 4 år har jeg set og oplevet meget fra engagerede borgere til 
”trafikeksperter” med erfaringer andre steder fra, og det der er allervigtigst er trafiksikkerheden. 
Derfor er plan 18B ubetinget den bedste for fremtiden i Hvalsø. 

Venlig hilsen 
Rolf Hegedys 
Grafiker / Fabrikant 

Åsvejen 3, 4330 Hvalsø 
Tlf. 46 40 77 17 

This email has been scanned by BullGuard antivirus protection. 
For more info visit www.bullguard.com 
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Fra: Karin Hegedys <khegedys@gmail.com>
Sendt: 19. november 2020 13:25
Til: Mette Straarup
Emne: Høringssvar vedr. Kommuneplan 2017 for Søtorvet i Hvalsø

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Att. Mette Straarup. 

Hermed mit høringssvar vedr. Søtorvet, hvor jeg anbefaler Kommuneplantillæg nr. 18 B. 

1: Søvej får nogle skarpere sving der vil virke fartdæmpende, især ud for skolen. Godt nok er det på bekostning af 
noget græsplæne, men der er stadig masser af grønt i søområdet. Måske man kunne bevare nogle af træerne, hvis 
det er muligt. 
2: Tilmed får man en "kiss and ride plads" så man undgår, at forældre absolut skal køre deres barn helt ind på 
skolens område, hvor de er nødt til at bakke og vende rundt, netop som mange elever møder ind. 

3: Der bliver mulighed for flere P-pladser, da en ny Aldi vil tage ½-delen af de eksisterende P-pladser. 

4: Der bliver også flere P-pladser til Søtorvets beboere. 

5: Med 3 supermarkeder skal der være masser af P-pladser, så borgerne har nemt ved at komme til og fra. 

6: Kommuneplan B giver mulighed for, at flytte Aldi lidt mere mod vest og det giver bedre passage til de nye boliger 
der bygges bagved. 

Med venlig hilsen 
Karin Hegedys 
Åsvejen 3 
4330 Hvalsø 
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Fra: Rune Illum Høgh <RIL@MOVIATRAFIK.DK>
Sendt: 30. november 2020 14:46
Til: Plan (Fællespostkasse + EDS)
Cc: Høring; Lise Kærn; Nicky Petersen
Emne: SV: PLANHØRING: Meddelelse om statusændring til forslag for lokalplan: "Lokalplan 

LK 79A for Søtorvet i Hvalsø", Lejre kommune
Vedhæftede filer: Signaturbevis.txt

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Til rette vedkommende, 

Movia skal med dette kvittere for dobbelt-forslagene til lokalplan LK 79A og LK79B som er sendt i høring den 28. 
oktober med svarfist den 23. december 2020. Movia har følgende bemærkninger til begge lokalplansforslag: 

Lokalplanområdet er betjent med kollektiv trafik af buslinje 215 fra stoppestedet ”Hvalsø Skole” langs Søvej – 
stoppestedet benyttes på en gennemsnitlig hverdag af ca. 20 påstigere og 20 afstigere og er det næst-hyppigst 
benyttede stoppested i Hvalsø (efter Hvalsø Station). I kortmaterialet til lokalplansforslagene (bilag 3) kan det ligne 
at busstoppestedet udelukkende er placeret på vestsiden langs dem omlagte Søvej, stoppestedet er ellers ikke 
nævnt i lokalplansforslaget.  

Movia skal opfordre til, at der i det videre arbejde med lokalplanen tages nærmere stilling til busstoppestedet, 
herunder dets placering, udformning og tilknytning til den omkringliggende by. Movia påpeger i den sammenhæng, 
at et højklasset stoppested (med gode venteforhold, pladsdannelse omkring stoppestedet mv.) kan have positive 
virkninger for området omfattet af lokalplansforslagene. 

Movia vil gerne bistå med vejledning og gode råd i forhold til udformning af gode busstoppesteder og koblingen til 
centrumsfunktionerne i det pågældende planområde.  

Med venlig hilsen 

Rune Illum Høgh 
Rådgivning, Trafik og Planlægning

Trafikselskabet Movia, Gammel Køge Landevej 3, DK-2500, Valby 
Tlf. dir.: +45 36 13 16 93,  RIL@MOVIATRAFIK.DK  

Fra: plandata_noreply@erst.dk <plandata_noreply@erst.dk>  
Sendt: 28. oktober 2020 13:06 
Til: Høring <Hoering@MOVIATRAFIK.DK> 
Emne: Meddelelse om statusændring til forslag for lokalplan: "Lokalplan LK 79A for Søtorvet i Hvalsø", Lejre 
kommune 

Der er blevet indberettet ændringer til Plandata.dk, og nedenstående plan har gennemgået et statusskift: 

Planid: 10319998 

Kommune: Lejre 

Plantype: lokalplan 
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Planstatus: forslag 

Plannummer: LK 79A 

Plannavn: Lokalplan LK 79A for Søtorvet i Hvalsø 

Forslagsdato: 27-10-2020 

Startdato for høringsperiode: 28-10-2020 

Slutdato for høringsperiode: 23-12-2020 

Generel anvendelse: 41 - centerområde 

Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/20_10319998_1603884686088.pdf 

Planen er sendt i forslag. 
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Fra: Sanna Kjær Hansen <skh@aeldresagen.dk>
Sendt: 6. december 2020 14:51
Til: Plan (Fællespostkasse + EDS)
Emne: Indsigelse mod LK79a og LK79b
Vedhæftede filer: Signaturbevis.txt

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Til Lejre Kommune 

Jeg støtter slet ikke lokalplan for Søtorvet i Hvalsø. Her er nogle af mine grunde: 

Trafiksikkerhed 
Et supermarkedet i bymidten vil skabe et øget behov for parkeringspladser og skabe ekstra trafik af Søvej som ligger 
lige ved skolevejen.   

Mangel på demokrati 
Borgerne i Hvalsø er jo slet ikke blevet hørt - og politikerne bør som minimum afhold et borgermøde om 
lokalplanen, som man plejer (de har aflyst pga corona og kan ikke vente). Ligeledes bør borgerne få en mulighed for 
at diskutere, hvilken bymidte de vil have. Derfor kunne kommunalpolitikerne lave en såkaldt "forhøring" for 
bymidten, så at alle idéer kan komme i spil og ikke kun et supermarkedet.   

Realitetssans 
Hvis man kigger på antallet af udlejet butikker i Søtovet Etape 1 - står mange butikker allerede tomme. Giver det så 
mening at lave mere af samme skuffe? Ligeledes kan frygte at fakta ikke vil kunne klare konkurrencen med Aldi, så vi 
får endnu en tom butik i Hvalsø (ligesom den gamle faktabygning). 

Den grønne vinkel 
Den nye lokalplan )og den gamle) beslaglægger grønne områder ved søen og i den grønne kile. Snart er området så 
tyndt besat med grønt, at byens varetegn "Hvalsø / skolesøen" ikke er hyggelig mere. Lejre slår sig desuden op på at 
være en økologisk kommune, hvilket man jo slet ikke kan se af forslaget, som bare skaber mere gråt og beton. 

Venlig Hilsen  
Sanna Kjær Hansen 
Mosevej 16 
4330 Hvalsø 
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Fra: julia.law.graeser <julia.law.graeser@gmail.com>
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Til: Plan (Fællespostkasse + EDS)
Emne: indsigelse mod LK79a & LK79b

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Jeg støtter ikke lokalplanforslagene. 

Hvis man kigger på antallet af udlejet butikker i Søtovet Etape 1 - står mange butikker allerede tomme. Giver det så 
mening at lave mere af samme skuffe? Ligeledes kan frygte at fakta ikke vil kunne klare konkurrencen med Aldi, så vi 
får endnu en tom butik i Hvalsø (ligesom den gamle faktabygning) 
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Fra: lineanoerholm@gmail.com
Sendt: 6. december 2020 16:31
Til: Plan (Fællespostkasse + EDS)
Emne: Indsigelse mod LK79a & LK79b

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Jeg støtter ikke lokalplanforslagene. 

Hvis man kigger på antallet af udlejet butikker i Søtovet Etape 1 - står mange butikker allerede tomme. Giver det så 
mening at lave mere af samme skuffe? Ligeledes kan frygte at fakta ikke vil kunne klare konkurrencen med Aldi, så vi 
får endnu en tom butik i Hvalsø (ligesom den gamle faktabygning). 
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Fra: Lene Schæbel <leneschaebel@live.dk>
Sendt: 6. december 2020 18:12
Til: Plan (Fællespostkasse + EDS)
Emne: Indsigelse mod lokalplan med ny Aldi på Søtorvet og inddragelse af grønt område 

til parkering ved Hallen.

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Det er meget trist at se, at Lejre Kommune ikke værner om en grøn bymidte og bevarelse af den grønne kile. Tror 
netop, at det er vores skønne natur og grønne områder, der trækker nye familier til byen. 

Det er svært, at forstå, at der er behov for at bygge endnu et supermarked i bymidten med mere tung trafik til følge. 
Det bør være en prioritet at også nye trafikanter og ældre mennesker kan færdes i bymidten på en sikker måde. Der 
har allerede været flere personpåkørsler med lastbiler involveret. Såfremt der skal bygges flere supermarkeder bør 
de placeres i udkanten af byen - der hvor der også udbygges med nye boligområder. 

Lad os bevare Søtorvet som en grøn bymidte. Tror personligt, at borgerne i Hvalsø ville sætte mere pris på, at der 
blev lavet plads til et lille torv, hvor de lokale kunne sælge grøntsager, fisk, færdigretter, kunst, øl, chokolade og 
meget andet - måske bare i weekenden. Det ville gøre byen hyggelig og ikke bare gøre den til en dårlig kopi af de 
byer der ligge mange af ind imod Kbh-området. 

Venlig hilsen 
Lene Schæbel 
Hyldebjerg 68 
4330 Hvalsø 

Sendt fra min iPhone 
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Fra: Mai Klærke Mikkelsen <klaerkemai@gmail.com>
Sendt: 6. december 2020 18:44
Til: Plan (Fællespostkasse + EDS)
Emne: Indsigelse mod LK79a & LK79b

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Kære Lejre Kommune. 

Jeg støtter ikke lokalplan forslagene LK79a & LK79b fordi jeg mener, at flere og mere supermarkedbyggeri i 
bymidten vil skabe ekstra trafik af Søvej som ligger lige ved skolevejen - og det vil gøre at vi cyklister (bløde 
trafikanter: børn) er yderligere udsatte. Trafikforholdene i midtby er i forvejen dybt kritisable. Dertil vil flere 
parkeringspladser gøre vores by kedelig og upersonlig. Vi har brug for blivende liv i centrum: mennesker, der mødes 
i snak/sport/aktivitet mmm.  

Med venlig hilsen 
Mai Klærke Mikkelsen  
Hyllegårdsvej 1 4330 Hvalsø 

Klaerkemai@gmail.com 
28 25 91 17 
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Fra: Mikkel Schou-Nielsen <mikkel@virgilerne.dk>
Sendt: 6. december 2020 19:29
Til: Plan (Fællespostkasse + EDS)
Emne: Indsigelse mod lokalplanforslag LK79A og LK79B

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Hej 

Hermed indsigelse mod lokalplanforslag LK79A og LK79B. Der er virkelig ikke brug for flere 
indkøbsmuligheder og p-pladser i centrum af Hvalsø. Det vil skabe mere trafik i de områder, hvor 
skolebørn og andre bløde trafikanter færdes hver dag. Og her er trafikforholdene er i forvejen elendige. 

Vi har brug for liv, hyggelige omgivelser og mennesker i centrum af byen. Vi har ikke brug for flere 
supermarkeder, biler og parkeringspladser. Drop flere lokalplaner med det ene hensyn, at 
supermarkedskæder vil finansiere gildet. Tag i stedet hensyn til borgernes behov og børnenes 
trafiksikkerhed. 

Mvh Mikkel Schou-Nielsen 
-- 
Hyllegårdsvej 1 
4330 Hvalsø 
-- 
mikkel@virgilerne.dk 
+45 31 31 7 9 13
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Fra: Anna Sisse Krog Christensen <kanna_sisse@hotmail.com>
Sendt: 7. december 2020 09:44
Til: Plan (Fællespostkasse + EDS)
Emne: Indsigelse mod Lk79a og lk79b

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Jeg er bestemt ikke enig med dette forslag. Jeg synes virkelig at Lejre skal holde fast i at være økologisk og plant 
hellere flere træer og grønne løsninger. Lad os nu være forgangskommune, det vil tiltrække gode krafter 

Vh. 

Anna Sisse 
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Fra: Karina Bjergbæk - Storm Advokatfirma <kb@stormadvokatfirma.dk>
Sendt: 7. december 2020 13:03
Til: Plan (Fællespostkasse + EDS)
Emne: 20/3377 Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for Søtorvet i Hvalsø (Vores 

sagsnr. 30445)
Vedhæftede filer: Høringssvar.PDF; Signaturbevis.txt

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Vedhæftet fremsendes høringssvar i ovennævnte sag. 

Med venlig hilsen 

Karina Bjergbæk 
Sagsbehandler  
STORM Advokatfirma P/S 

Direkte: 78 79 99 63 
Hovednummer: 72 30 12 05 

Besøg vores hjemmeside: www.stormadvokatfirma.dk     Følg os på : CVR 39 49 59 37 

Denne e-mail, samt alle vedhæftede filer er fortrolige og udelukkende til brug for den eller de person(er) til hvem e-mailen, er adresseret. 
Hvis De har modtaget denne e-mail ved en fejl, bedes De straks meddele dette til afsenderen, og destruere e-mailen uden at distribuere 
eller kopiere indholdet heraf. 

This email and any attachments are confidential and intended for the use of the person(s) to whom the email is addressed. If you have 
received this email in error, please notify the sender immediately and destroy the email without distributing or copying the content 
hereof.



På vegne af B.S. Ejendom ApS, CVR-nr. 30513126, fremsendes hermed høringssvar indeholdende 
indsigelse til de fremsatte forslag til Lokalplan LK79A og LK79B.  

B.S. Ejendom ApS ejer ejendommen matr.nr. 2ci Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø, beliggende Hovedga-
den 38A, 4330 Hvalsø, og er således nabo til lokalplanområdet, ligesom en del af ejendommen omfat-
tes af det foreslåede kommende lokalplanområde.  

Da forskellen mellem forslaget til Lokalplan LK 79A og forslaget til Lokalplan 79B er arealdisponerin-
gen og linjeføringen af Søvej, vil nærværende høringssvar omfatte begge lokalplanforslag, da indvirk-
ningerne for B.S. Ejendom ApS er ens for begge lokalplanforslag.  

Nedlæggelse af vejadgang 

Det følger af de fremsatte lokalplanforslag, at Skolevej nedlægges mellem Søvej og Hovedgaden. Da 
Skolevej er eneste adgangsvej til ejendommen Hovedgaden 38A, 4330 Hvalsø, vil en nedlæggelse af 
Skolevej forhindre tilkørsel til ejendommen, hvilket er i strid med principperne i såvel lov om offentlige 
veje m.v. § 48, stk. 1 og 2, samt udstykningslovens § 20, stk. 1.   

Henset til ovennævnte lovgivning og princippet om, at der skal være adgangsvej til fast ejendom i 
Danmark, skal jeg opfordre til, at der forinden vedtagelse af et af de fremsatte lokalplanforslag tilføjes 
bestemmelse om, at ærindekørsel fra Hovedgaden til Hovedgaden 38A via Skolevej fortsat vil være 
tilladt.   

Inddragelse af matrikel 
Det fremgår af de fremsatte lokalplanforslag, at en del af ejendommen matr.nr. 2ci Kirke Hvalsø By, 
Kirke Hvalsø, er omfattet af lokalplanområdet. En inddragelse af en andel af ejendommen vil medføre, 
at ejendommen vil være beliggende i to forskellige lokalplanområder. Jeg formoder, at det ikke er for-
målet med de fremsatte lokalplanforslag, at Lejre Kommune vil inddrage den omfattede andel af den 
private ejendom tilhørende B.S. Ejendom ApS til brug for nyt byrum. Jeg skal derfor anmode om, at 
lokalplanområdet i de fremsatte lokalplanforslag ændres, således hele ejendommen holdes fri af det 
nye lokalplanområde. En sådan ændring vil ligeledes medføre, at B.S. Ejendom ApS udelukkende skal 
forholde sig til bestemmelserne i én lokalplan, og dermed ikke tage højde for flere lokalplaner fremti-
digt.  

Høringssvar til forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for Søtorvet i Hvalsø 

- Deres j.nr. 20/3377

Lejre Kommune 
Møllebjergvej 4 
4330 Hvalsø 

Att.: Center for Teknik og Miljø 

7. december 2020
Sagsnr.: 30445

Sekretær Karina Bjergbæk 
kb@stormadvokatfirma.dk 

Direkte tlf.: 7879 9963 

STORM Advokatfirma P/S 
Tankedraget 7, 5. sal, 9000 Aalborg│Messevej 2, 9600 Aars│Østergade 15, 2. sal, 9690 Fjerritslev 
Tlf.: 72 30 12 05│www.stormadvokatfirma.dk│CVR-nr.: 39 49 59 37 
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Til illustration af den ønskede ændring af lokalplanområdets grænse op til matr.nr. 2ci Kirke Hvalsø 
By, Kirke Hvalsø, er den ønskede grænse indtegnet med gult på nedenstående billede, således lokal-
planområdets grænse følger skelgrænsen.  

Afsluttende bemærkninger 
Jeg skal opfordre Lejre Kommune til at inddrage ovennævnte forhold vedrørende adgangsvej til Ho-
vedgaden 38A via Skolevej samt inddragelse af en del af ejendommen i lokalplanområdet i den fort-
satte behandling af de fremsatte lokalplanforslag.  

B.S. Ejendom ApS er naturligvis indforstået med, at deres ejendom er beliggende centralt i en by, hvor 
der sker naturlig udvikling af bebyggelse og handelsliv. Det er trods dette min opfattelse, at såvel ind-
dragelse af adgangsvej til Hovedgaden 38A samt inddragelse af en mindre del af ejendommen i nyt 
lokalplanområde er af særdeles indgribende karakter for B.S. Ejendom ApS som ejer af ejendommen. 
Jeg vil derfor opfordre til, at Lejre Kommune indgår i yderligere dialog med B.S. Ejendom ApS med 
henblik på at finde en acceptabel løsning på ovennævnte indsigelser.  

Måtte ovenstående give anledning til uddybning, bemærkninger eller yderligere spørgsmål, står jeg 
naturligvis til rådighed.  

Med venlig hilsen 

Rune Hyllested 
rh@stormadvokatfirma.dk 
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Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Hej  

Vedrørende planforslag LK79A og LK79B hvor i der ligges op til yderligere en dagligvare butik i byen. 

Hvalsø har ikke brug for endnu en daglig vare butik efter min overbevisning og slet ikke placeret i Søvej/Skolevej 
området. Den gamle Fakta/Spar Nord grund virker mere oplagt til formålet. 

Der er rigeligt med trafik omkring skolen, at placere yderligere en dagligvarebutik i området hjælper ikke på at 
skabe/fastholde en sikker skolevej.  

Ydermere ligges der op til at noget af det grønne areal øst for Søvej  inddrages, området omkring Søen er de seneste 
år begyndt at tage sig ud som rekreativt område, det vil være ærgerligt at ”ødelægge den mulighed ved at inddrage til 
parkering/vej. 

Best regards, 

Tavs Larsen 
Åsvejen 28 

4330 Hvalsø 
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Fra: Jesper Andresen <ja@livalife.com>
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Til: Plan (Fællespostkasse + EDS)
Emne: Indsigelse mod LK79a og LK79b

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Til Lejre Kommune 

Jeg indgiver hermed indsigelse imod LK79a og b. 

De planlagte lokalplaner skaber en forkert retning i byen: 
1) Når nu det nye center allerede står med tomme lokaler pga manglende opbakning fra detailhandlen og disses
kunder, så virker det fuldstændig fejlanalyseret at lave flere erhvervslokaler. Dårlige penge efter dårlige penge.
2) Der er ikke foretaget en tidssvarende analyse af behovet for indkøbsmuligheder.
3) Vi vil have en grøn og økologisk by. Ikke mindre grønt og flere tomme lokaler.
4) Trafiksikkerheden omkring skolen er i forvejen håbløs. Med LK79a og b bliver den kun endnu dårligere for
børnene. Det kan ikke være rigtigt, at der skal påkørsler til, før kommunen tager opgaven alvorligt.

Med venlig hilsen 
Jesper Andresen 
Skovvej 8, 4330 Hvalsø. 
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Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Jeg er blevet opmærksom på høringen af disse to lokalplansforslag, der fokuserer på at udbygge Hvalsø Bymidte 
med yderligere dagligvareindkøbsmuligheder på bekostning af grønne områder, trafiksikkerhed for de mange børn 
og cyklister i området omkring skolen og Hvalsø-hallen. For mig at se virker det uigennemtænkt og udemokratisk at 
gennemføre en sådan lokalplan uden debatmøde eller anden demokratisk inddragelse, der skaber bredere 
opmærksomhed om planerne blandt byens borgere. 

Derfor sender jeg denne indsigelse mod disse to lokalplansforslag. I stedet for flere dagligvarebutikker vil vi hellere 
have mere socialt liv i byen, gerne et levende og grønt torv med café og udeservering om sommeren. 

bedste hilsener, 
Andreas Lloyd 
Frikøbing 12B 
4330 Hvalsø 
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Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Kære politikere i Lejre 
Jeg synes det ville klæde kommunen om der blev givet plads til en diskussion af beslutningen om flere 
supermarkeder i Søtorvet. Der kunne måske tænkes i andre løsninger der kunne fremme bylivet og gøre Søtorvet til 
et levende centrum man kunne tænke sig at bruge som opholdssted. 
Jeg tænker også at der allerede er voldsomt pres på trafikken ind og ud af Hvalsø. Kunne man ikke indtænke nogle 
aktivitetscentre som gjorde at byens borgere brugte Søtorvet mere aktivit i hverdagen. Fælles 
hjemmearbejdspladser, byttebørs, en hyggelig cafe, en legeplads etc. 
Husk at mere og mere handlen bliver digital - også fsv angår dagligvarer. 
Jeg håber der bliver plads til en ny runde dialog. 

mvh/michael skands 
+45 30 499 160
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Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Til Lejre kommune  

Indsigelse mod LK79a & LK79b 

Jeg kan slet ikke støtter lokalplan forslagene. 

Der mangler ikke supermarked i byen og heller ikke den tilhørende trafik i midtbyen 

Jeg ønsker et mere grønt centrum med fx kunst og muligheder for at mødes inden en tur i skoven. 

Mere trafik nær skolen er heller ikke smart.  

Borgerne i Hvalsø er jo slet ikke blevet hørt og jeg synes som mange andre at politikerne bør afhold et 
borgermøde om lokalplaner for bymidten! 

Kom nu - gør det ordentligt også på trods af COVID19 og manglende møde muligheder. Hør os som 
borgere. Tak.  

Mvh  
Nikolaj Martini Hansted Petersen 
Raunsbjergvej 13. 1 th 
4330 Hvalsø  

Mobil: +45 60748604 
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Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Kære kommunalbestyrelse 

Da jeg flyttede til Hvalsø for præcis et år siden, var det med ro i sindet, for jeg vidste, at vi kunne få vores dagligvarer 
i en af de tre dagligvarebutikker i byen. Jeg tænkte dengang, at bymidten kunne bruge lidt mere liv og sjæl og jeg så 
frem til de nye planer for bymidten.  

Derfor var det en kæmpe overraskelse, da jeg så, at den plan er at etablere endnu et supermarked. Det er der 
ganske enkelt ikke brug for. Der er til gengæld stadig brug for at få mere sjæl ind i bymidten. Jeg foreslår, at byens 
borgere inddrages i den vigtige proces omkring udviklingen af Hvalsø bymidte, så der kan komme nogle mere solide 
visioner i spil end blot at bygge et supermarked. 

Vh Lasse Lundberg Andreasen 
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Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Jeg støtter ikke forslagene lokalplan - og ønsker slet et ekstra supermarkedet. Vi har 
tre i forvejen. 

Jeg har ikke en oplevelse af, at borgerne i Hvalsø er blevet hørt - og politikerne bør 
som minimum afholde et borgermøde om lokalplaner for bymidten, også selvom der 
er  Corona. Ligeledes bør borgerne få en mulighed for at diskutere, hvilken bymidte de 
vil have. Man kunne lave en slags forhøring for bymidten, så alle idéer kan komme i 
spil og ikke kun idéen om endnu et supermarkedet. 
Hvalsø og Lejre ønsker mangfoldighed. Endnu et supermarked, der minder om dem, vi 
har i forvejen, appellerer ikke bredt, og jeg mangler i den grad indsigt i, hvilke 
undersøgelser, der ligger til grund for en beslutning i den retning? Som minimum bør 
kommunalpolitikerne opdatere deres 4-5 år gamle dagligvareanalyse, så vi kan få 
afdækket om det stadig er et realistisk behov. Derudover slår Lejre kommune sig op på 
at være en grøn kommune, der bl.a. får mange mennesker til at flytte til kommunen, 
når de ønsker bæredygtige boformer, som div. bofællesskaber og områder med 
bæredygtigt byggeri. Ift. til disses profil vil endnu et discount supermarked ikke skabe 
genklang. Jeg bor selv i denne boform og selvom mine bofæller er forskellige, så 
ønsker ingen af os et nyt supermarked, hvilket nok er en god indikation af, at andre 
med disse grundlæggende værdier også har andre ønsker og drømme om midtbyen end et 
supermarked mere. Som det ser ud nu, så  beslaglægger  både den nye lokalplan og 
den gamle de grønne områder ved søen og i den grønne kile.  
Jeg opfordrer til, at kommunalpolitikerne taler med borgerne i Hvalsø inden man 
beslutter hvad der skal ske med alles by, så vi kan bevare den profil af mangfoldighed 
og bæredygtigehed, som der på andre planer lægges op til. Det skaber en konsensus 
og en sammenhæng i byen som er nødvendig, som jeg ser det. 

Mvh, Dorte Skipper Martinussen 
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Til rette vedkommende 

Hermed gøres indsigelse mod LK79a & LK79b, dette fordi jeg finder det fuldstændig uhensigtsmæssigt at 
placere et nyt supermarked i midten af byen. Hvorfor ikke bruge allerede eksisterende lokaler, der står 
tomme og med tilhørende parkering? Jeg tænker på de tomme lokaler overfor Netto. Jeg kan ikke se, 
hvordan et supermarked mere midt i byen skal gavne byen. Hvorfor ikke skabe oaser i midten af byen, 
hvor der er plads til at mødes, hvor der er plads til grønne områder (Lejre kommune slår sig vist nok op på 
at være en grøn kommune??), områder hvor der er plads til leg og udfoldelse - og ikke parkeringsørken og 
supermarked, det er simpelthen for trist. Med øget handel midt i byen, følger også øget trafik, hvilket for 
mig gør planen endnu mere uhensigtsmæssig ift. skolen og børnenes trafiksikkerhed.  

Og så til sidst, hvorfor i alverden lyttes der ikke til borgerne i Hvalsø? Kan det virkelig være rigtigt, at der 
ikke afholdes et borgermøde - som minimum?? Det er fuldstændig vildt, at der fra kommunalbestyrelsens 
side, er så stort behov for at mase tingene igennem.  

Jeg håber inderligt at kommunalbestyrelsen vælger at lytte til os borgere og de indsigelser der gøres imod 
dette, for mig at se, håbløse projekt.   

Vh Rikke Laursen 

Sendt fra Outlook 
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Jeg er imod begge lokalplaner de er næsten ens derfor er der ikke noget reelt valg. 
1. Planerne lukker af for den nuværende adgang for biler fra Søvej til Hovedgaden. Det vil gå ud over et i forvejen
trængt handelsliv i Hovedgaden, især blomsterbutikken vil lide under dette.
2. Der nedlægges parkeringspladser så man skal gå langt når man har handlet i Søtorvet og Fakta. Beboerne i
Søtorvet mister også P pladser.
3. Et 4. Supermarked er overflødigt og vil give stor konkurrence til Fakta. Det kunne bedre ligge nord for banen hvor
der er masser af plads.
4. Søvejs flytning går ud over de grønne områder ved søen og tager P pladser som bruges når der er store
arrangementer i hallerne.
5. Der er ingen fartdæmpning i at lave en stor bue på Søvejen, der skal bump eller skarpe chikaner til. Se bare de
hundedyre bløde chikaner der er lavet i Nr. Hvalsø. De virker ikke efter hensigten.
Vh Erik Malling Andersen

 Hyldebjerg 59 
 4330 Hvalsø 
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Lejre Kommune er en unik kommune og jeg stolt over at kunne sige, at det er her jeg bor. Vi værdsætter naturen, 
økologi og frisk luft. Her er ingen højhuse og ghetto'er. Borgerne er i centrum og vi værner om de værdi'er og det 
kulturliv, der skaber et godt fællesskab og almen tryghed for os selv og vores børn.  

Og hvad har disse ting så, at gøre med en lokalplan i Hvalsø? 

Hvalsø er netop en by med fokus på fællesskab og tryghed. Et sted hvor natur og by mødes og smelter sammen. Ved 
at bevare denne præmis for kommunens byer i fremtiden, med Hvalsø som forbillede, sikrer vi at de kommende 
generationer lærer at sætte pris på disse rammer. Det er en kultur vi bør beskytte og videreudvikle. 

Ved at bygge endnu et nyt supermarked, understøtter vi noget andet. De arbejdspladser der skabes er utrolig få, i 
forhold til byens samlede udbytte af endnu et nyt supermarked.  

Har vi ikke rigeligt med supermarkeder i forvejen? Jo, det synes jeg og jeg er sikker på, at de trives godt. Der er 
passende med kunder til, at deres forretninger kan løbe rundt og dermed sikrer vi, at arbejdspladserne i de 
nuværende supermarkeder bevares. En ny konkurrent skaber ikke flere kunder. Den spreder bare kunderne ud i 
flere butikker, hvilket i sidste ende ikke kommer nogen til gavn. Og så en vigtig detalje: Et nyt supermarked bringer 
ikke nye oplevelser eller produkter til byen, for i bund og grund sælger de alle de samme produkter. Havde det nye 
supermarked et helt andet koncept at byde på, f.eks. kun økologiske varer eller varer der snart overskrider sidste 
salgsdato, så kunne man argumentere for dets eksistens.  

Jeg mener, at man nøje bør overveje, at bygge et nyt supermarked. Der er stadig masser af plads til andre butikker 
på Søtorvet og for den sags skyld andre steder i byen, så hvorfor ikke gå all-in på beboelse? Er det ikke nye tilflyttere 
vi hellere vil have? Folk som kan understøtte om det dejlige, nærværende byliv der er i Hvalsø? Mennesker som kan 
holde liv i de eksisterende butikker, blive en del af kulturlivet og være med til at fortsætte den grønne udvikling i 
Hvalsø? 

Lejre kommune er borgernes kommune, så lad os blive hørt. Vi, ligesom jer, bor her jo. Det er vores fælles projekt, 
at skabe et dejligt sted at bo. Lokalplanen som den er nu, støtter ikke op om vores fællesskab, men er nærmere en 
tjeneste for en supermarkedskæde der kun tænker i profit og ikke mennesker.  

Vi kan gøre det bedre i Lejre kommune. Lad os starte med lokalplan KL79a og KL79b. Og vil supermarkedskæde have 
en butik, så kan de jo passende flytte ind i Faktas gamle lokaler på Bentsensvej. Der er allerede en parkeringsplads, 
hvis det er det de mangler. 

Med venlig hilsen 

Jesper Clemmensen 
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Jeg støtter ikke de to ovennævnte lokalplaner, idet de planlagte omlægninger og byggerier ved Søvej vil betyde en 
yderligere risiko for de bløde trafikanter omkring skolevejen og biblioteket. 
Når man som vi gør, bor på en vej der medfører at et skolebarn er nødsaget til at krydse enten Gl. Ringstedvej eller 
Roskildevej for at komme i skole, kan man på intet tidspunkt støtte et lokalplansforslag der vil øge trafikmængden 
på Søvej som er endnu en udsat vej som skolebørnene skal krydse. Den øgede trafik til og fra et ekstra supermarked 
(som heller ikke bør placeres så tæt på de eksisterende) vil være sænke trafiksikkerheden endnu et niveau. Ekstra 
tung trafik på vejen er heller ikke ønskeligt.  
Brug heller kommunepenge på at trafiksikre alle veje der skal skolebørn over...Bygaden, Søvej, Åsen, Roskildevej, 
Holbækvej og Gl. Ringstedvej, mv..med lysregulering som børnene kan aktivere efter behov så de ikke generer når 
behovet ikke er der.. 

Ydermere forstår jeg ikke hvorfor man vil bygge flere butikker, når butikkerne på første del af Søtorvet ikke rigtig 
fungerer endnu.. 
Derudover er jeg overrasket over, at den 'grønne kommune' jeg flyttede ud af Kbh for at bo i, er i gang med at 
minimere adgangen til grønne områder endnu engang. At man i samtlige nye udstykninger der godkendes ikke 
tilskriver en vis procent af stykket til grønne arealer er mig en gåde. 
Grønne område ved skoler og daginstitutioner er jo et af trækplastrene ved at flytte herud. Man kan altså ikke sælge 
en hel by på at vi har adgang til Bidstrupskovene tæt ved.. 
Denne kortsigtede tankegang der lægges op til i de ny lokalplansforslag og den tendens der tegner sig i kommunal-
bestyrelsens virke, vil i mit perspektiv nedsætte Hvalsø's tiltrækningskraft betydeligt fremover. Endnu engang 
udhules vores 'grønne' image til fordel for liberalt erhverv..er det til fordel for borgerne i Hvalsø? Det tror jeg ikke.. 

Venligst  
Sanne B Aagesen 
Skovvej 16B  
4330 Hvalsø 
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Hej 

Jeg støtter ikke lokalplan forslagene og ønsker ikke et ekstra supermarked i bymidten.. det Der er dejligt ved hvalsø 
er dets grønne områder og naturen.. hvorfor kan man til det ekstra supermarked ikke bruges faktas gamle?🤷♀ Og 
med et ekstra supermarked I bymidten vil der bruges flere parkeringspladser.. og det kan kun tages for det grønne 
område . Synes søtorvet er godt og smukt lavet og støtter det alt det jeg kan🙏  
Tænk på fællesskab-natur-aktiviteter-butikker i etape 2🙏 

Hilsen camilla gottlieb 

Hent Outlook til iOS 



1

30

Fra: Kate Nielsen <kate@hanegalet.dk>
Sendt: 10. december 2020 18:00
Til: Plan (Fællespostkasse + EDS)
Emne: Indsigelse mod LK79a & LK79b

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Indsigelse mod lokalplanen for Søtorvet – LK79a & LK79b 

Byen er efter min mening blevet ødelagt med Søtorvets etape 1, denne etablering kunne man have lagt i udkanten af 
byen, f.eks. mod Nr. Hvalsø, så ville vi ikke have haft et byggeri der slet ikke passer ind midt i Hvalsø by. 

Nu er det bygget og ligger der, men derfor behøver fejlen ikke at blive gentaget med en udvidelse til Søtorvets etape 
2, når der tillige har været mulighed for at følge hvad der er sket med den første etape. Der har siden byggeriets 
opførelse været mere eller mindre tomme butikslokaler, og den aktivitet der er blevet talt så meget om, er udeblevet. 

Der står tomme huse og butikslokaler i byen, som i øvrigt også har stået tomme nu i en del år, de står og forfalder. 
Det ville da være bedre hvis der kunne skabes attraktive muligheder for nogle af alle vores små gårdbutikker omkring 
os – her på VORES STED, måske ville det kunne være med til at skabe mere liv i byen. 

Mursten skaber ikke liv i en by, det gør ildsjæle som har lyst til at skabe forskellige aktiviteter i byen, pladsen foran 
kroen er et eksempel hvor der er mulighed for at lave markeder, underholdning m.m.. Tidligere var der aktiviteter i 
Brugsen, både for børn og voksne, disse aktiviteter ser jeg ikke meget af – så der er også muligheder. 

På Søvej har vi skolen, biblioteket, hallen, og en stor børneinstitution, der er ikke behov for mere trafik. Der er behov 
for at trafiksikre vejen, dette kunne f.eks. gøres ved at fjerne de ”grimme blomsterkasser” der skulle være et forsøg en 
kort tid, men som nu har skæmmet på Søvej i mange år. I stedet kunne der etableres en lysregulering ved 
fodgængerovergangen, og etableres indsnævringer eller bløde bump, som vil kunne nedsætte hastigheden. 

Er Hvalsø blevet den nye Matador by? jeg håber det ikke – men der er desværre meget der peger i den retning, så 
derfor min indsigelse mod den nye lokalplan som bør tages op til en ny genovervejelse. 

Med venlig hilsen 

Kate Nielsen 
Smedeholmen 6 
4330 Hvalsø 
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Til rette vedkommende. 

Jeg vil gøre opmærksom på at jeg ikke støtter op omkring de nye forslag til lokalplan i Hvalsø bymidte som planen er 
lige i øjeblikket.  
Jeg bor på Roskildevej og kan kun se trafikken blive værre og værre. Med endnu et supermarked ved søtorvet kan 
man kun forvente mere trafik men i nuværende plan er der ikke taget højde for omfartsveje eller lignende.  
Rundkørslen mellem Roskildevej og hovedvejen er i forvejen så farlig at færdes i at jeg ikke tør lade min datter cykle 
denne vej end ikke i selvskab med en voksen.  Selv at gå på fortovet er noget som sker med stor forsigtighed 
grunden den massive trafik.  
Ved at tilføje et supermarked ved søtorvet må man forvente endnu mere trafik. Speciel tung trafik hvilket ofte vil 
kører af Roskildevej og derfor vil komme igennem rundkørslen.  

Min datter går på Hvalsø skole og vil skulle bevæge sig til Søvej når hun skal i skolen og jeg frygter at den øgede 
trafik på denne vej med nuværende plan ikke sikre en sikker vej for vores mange børn at bevæge sig på. 

Jeg håber med denne indsigelse at borgerne i Hvalsø bliver hørt og en løsning der kigger på byens behov og 
ambitioner om at være en populær familie by bliver vurderet. 

Mvh Rikke Eiland 
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Kære Vedkommende politiker. 

Jeg gør indsigelse mod ovennævte, da jeg som Hvalsø borger, beboende centralt i byen slet IKKE kan se behovet for 
endnu et supermarked. Vi har allerede 3!!!   
Jeg savner at I politikere tør være mere visionære. Det er derfor at vi har stemt på jer. 

Hvad med f.eks en svømmehal, nok ikke beliggende på Søtorvet, mens andet steds. ? 

Eller hvad med at styke det grønne omkring Søtorvet og fakta, det ser ikke for kønt ud pt. Hvis der endelig skal være 
parkeringsplads kunne den da være meget mere grøn.  

Desuden er der hele projekt Hovedgaden-hvorfor ikke sparke liv i den?  

Men et supermarked og så Aldi ?? Ej helt ærligt det er sgu for ringe på alle måder. 

Vh Anders Provis 

--  
Anders Provis 
composer/musician/bandleader/teacher 
Hyldebjerg 16 
4330 Hvalsø 
Denmark 
+45 23 37 24 89
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Kære kommunalbestyrelse 

Forleden kom vore søn på 14 hjem med et billede, han havde taget på vej hjem fra skole; "se er det ikke fantastisk 
at vi bor i en by med natur, man står midt i byen og kan kun se natur" 
Jo det er fantastisk og sådan ønsker jeg at det skal blive ved at være, derfor støtter jeg ikke lokalplan forslagene ! 

Jeg ser mange negative udkom af LK79a og LK79b 

Som de grønne områder mellem butikkerne og hallen/skolen er nu giver er der luft og plads til at man kan 
overskue både trafik og skolebørn. Området bruges ofte af skolen og det giver for mig at se god mening at der 
er store grønne områder tæt på skolen så det er let for skolen at bruge i timerne.  
Samtidig med at der er hyggeligt at gå en tur omkring skolesøen eller bare det at skal vi med toget kommer vi 
igennem et grønt område - det giver ro i hoved. 

Flere biler og varebiler er på ingen måde ønskværdigt så tæt på skolen. 

Søtorvet var en satsning, som tydeligvis var i overkanten i og med at der er flere tomme butikker. Samtidig med at 
Hovedgaden fremstår næsten død. Det er trist og jeg mener at det ville give mere mening og bedre stemning i byen 
hvis man satser på at løfte det der er i forvejen i stedet for at lade det forfalde som det gør nu.  
Ligesom der allerede står en tom dagligvarebutik i Hvalsø - den gamle Fakta, det giver for mig ikke mening at 
den og banken overfor står og forfalder og man vil bygge nyt hvor der ikke er plads og hvor man vil fjerne 
grønne områder til fordel for p-plads. Der er ligeledes p-pladser ved de tomme bygninger.  
Nethandel tiltager også på dagligvareområdet - jeg bruger det selv. Jeg frygter at endnu en dagligvarebutik vil 
udmagre det der er nu - 3 pæne butikker, man har lyst ti at handle i og at der bliver endnu en tom bygning. Andre 
steder i landet er lignende lavprisbutikkerne en trist og tarvelig oplevelse   fordi der ikke er kundegrundlag nok til at 
drive en ordentlig butik. 

Med håbet om at bevarer det der er, det grønne, der hvor man få ro i hoved og give et løft af det der er, i 
stedet for at lade det forfalde.  

De bedste hilsner 
Ane Lyng 
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Til Lejre Kommune 
Jeg var meget overrasket over at man til start syntes at Søtorvet med så mange fysiske butikker var en god ide. Stort 
set alle køber størstedelen af deres indkøb på nettet og denne proces er forstærket og kommet for at blive efter 
Covid 19. De butikker som allerede er der døjer meget med at overleve og rygterne går på at de kun overlever på 
grund af at de er delvis subsidieret med hensyn til husleje men det er jo uholdbart. 
Flere butikker vil betyde udtalt butiksdød og Hvalsø bør være visionær så ikke flere butikker heller ikke 
dagligvarebutikker og ikke mere beton men man skal gå en hel anden vej og skabe et parklignende miljø i midtbyen 
måske med en enkelt café alt andet er dømt til at mislykkes. Se blot på tomme arkader i langt større byer f.eks i 
Sorø. Også butiksarkaden i Dianalund er megatrist og ikke befordrendende for bylivet. 
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Vi har postnummer i Hvalsø by og vil gerne komme med en indsigelse mod det nuværende byggeforslag. 

Byen har IKKE brug for en Aldi! Tre velfungerende dagligvarebutikker er rigeligt. Det vil give mere mening at få gang i 
nogle mindre butikker som f.eks Normal/Matas, slikbutik og grønthandlere. De grønne områder skal bevares og 
plantes til med flere blomsterbede - Lejre kommune bryster sig jo af at være en grøn kommune, men der forsvinder 
flere og flere grønne områder.  

Mvh Kitti Sommer Kjær og Jonas Rybjer 
Poppelhegnet 4, 4330 Hvalsø  

Sendt fra min Huawei-telefon 
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Jeg vil gerne gøre indsigelse mod ovenstående ændringsforslag, idet jeg mener, det vil give 
uhensigtsmæssige problemer i forhold til trafiksikkerheden nær skolen, at der vil blive øget varekørsel til 
nu 3 dagligvarebutikker samt øget kundekørsel. Et par ekstrasving på Søvej er ikke nok til at afhjælpe den 
øgede trafikmængde. 

Desuden går jeg ind for en rekreativ og grønnere bymidte, så jeg mener, at opførelsen af endnu en 
dagligvarebutik på en af de bedste grunde i bymidten går stik imod intentionerne i Områdefornyelsen, 
hvor søområdet er blevet udviklet som rekreationsområde for borgerne - der vel at mærke har kvitteret 
med flittig brug af området til udvidet skolegård, rekreativt område for børnefamilier, bedsteforældre med 
børnebørn osv. Lad os få boliger på kommunens grund- og et torveområde med lokalvarer som i den 
oprindelige Søtorvsplan. 

Og lad borgerne få en mulighed for at forholde sig til problematikken fremfor at "pakke" beslutningen ind i 
Coronaens slagskygge! 

Helle Weiergang 
Kløvermarken 28 
4330 Hvalsø 
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Indsigelse mod LK79a & LK79b 

Vi støtter ikke lokalplan forslagene af flere grunde; 

1) som vi oplever første del af Søtorvet er det ikke færdigt
 Byggeriet har mangler og skader
 Butikkerne er ikke udlejet og der er ikke drift i dem, der er
 Tiden har ændret sig siden planerne blev lagt, folk køber ind på en anden måde nu.

Derfor opfordrer vi til, at del 1 færdiggøres før del 2 igangsættes. 

2) Ønsker for 2.etape:

Derudover håber og ønsker vi for Hvalsø, at de forslag, der gennemføres for byen og resten af Lejre Kommune indeholder visioner 
om:  

 det grønne liv ( det grønne byrum )
 Det mangfoldige liv ( Det multifunktionelle byrum samt et byrum, der appellerer til flere generationer)
 I byens kerne burde der i vores optik indtænkes et “Byens hus”, hvor der også skabes plads til de unge, som mangler et

sted. Byens hus skal ikke blot rumme de unge, men være et hjerte for mange af de aktiviteter, der ellers finder sted
omkring i byen.

 En indgang til Skjoldungerstien
Så altså færre butikker, men mere indhold. 

Vi håber på et borgermøde fysisk eller virtuelt, så vi kan sikre et grønt og levende byrum. 

Bedste hilsner 

Michael og Katja Fabrin 
Mosevej 20,  
4330 Hvalsø  
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Indsigelse mod LK79a & LK79b 

Jeg støtter ikke lokalplanforslagene - og ønsker ikke et ekstra supermarkedet med tilhørende trafik i midtbyen. 

Der skyldes at vi som borgere ikke er blevet hørt i denne proces, at det ikke modsvarer et reelt behov, byen har, at vi 
skal være om den grønne og børnevenlige bymidte. Dernæst virker det fuldstændig omsonst og meget lidt 
bæredygtigt at bygge for at huse forretninger, når flere butikslokaler står tømme igennem byen. Jeg vil meget gerne 
uddybe mine begrundelser ved et møde, hvor vi som borgere bliver hørt. Det kunne afholdes virtuelt, som så meget 
andet. 

Mvh Nynne Reumert 
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Fra: svarikke@lejre.dk
Sendt: 14. december 2020 13:59
Til: Christian Weber Juncker
Emne: Der er ny feedback for siden Lokalplan LK 79 for Søtorvet

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Der er ny feedback for siden Lokalplan LK 79 for Søtorvet (33063) 

Link til siden: http://www.lejre.dk/nyheder-og-servicemeddelelser/hoeringer/2020/oktober/lokalplan-lk-79-for-
søtorvet/ 

Feedback fra: Gavin Lerner - gavinlerner@hotmail.com 

Feedback kategori: Ris og ros 

Feedback : I think it would be nice if there was a segregated cycle path on both Søvej and Hovedgarden. There could 
maybe be space for this by making both Søvej and Hovedgarden one way streets. Jeg synes, det ville være rart, hvis 
der var en adskilt cykelsti på både Søvej og Hovedgarden. Der kunne måske være plads til dette ved at gøre både 
Søvej og Hovedgarden envejsgader. (ensrettet) 
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Fra: Jørgen Søgaard <j@soegaard.mail.dk>
Sendt: 15. december 2020 15:03
Til: Plan (Fællespostkasse + EDS)
Emne: Søtorvet

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Til rette vedkommende  
Vedr. Lokalplan 79 A og B 
En kommentar fra Hasselvænget  
Vi synes at vi har rigeligt med dagligvare butikker, vi kan handle fra kl 6/7 om morgenen til kl 10:00 om aftenen hver 
dag. 
Men boliger er der tilsyneladende mangel på her i Hvalsø og Lejre kommune. 

Dog ville en dagligvarebutik måske være mere nyttig ved Dyvelstlyst, Landevejen, CirkelK tanken 

Venlig hilsen  
Jørgen Søgaard 
28700366 

For at 
beskytte dine 
perso nlige 
oplysninger 
har Microsoft 
Office 
forhindret 
auto matisk  
hentning af 
dette billede  
fra 
internettet.
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Fra: Nancy Aaen <nancy@expertenglish.dk>
Sendt: 17. december 2020 12:55
Til: Plan (Fællespostkasse + EDS)
Emne: Indsigelse mod LK79a og LK79b

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Til Lejre Kommune 

Jeg vil gerne gøre indsigelse mod LK79a og LK79b. Det er meget trist, at vores grønne kommune vil tilføje endnu 
mere asfalt og beton i Hvalsø midtby. Hvorfor ikke være mere visionær som byer som Barcelona, der vil konvertere 
en tredjedel af gader i centrum til parker - også for at minimere forurening? De fleste køber utroligt meget på nettet 
og denne proces er forstærket og kommet for at blive efter Covid 19. De butikker, som allerede er på Søtorvet, døjer 
meget med at overleve. De tomme butikker gøre én trist - ligesom den store Fakta-klods, der blokere synet fra 
Hovedgade ned til det grønne område. 

Flere butikker vil betyde endnu mere udtalt butiksdød. Man mere end frygter, at det er dømt til at mislykkes. 

Vent med at tage denne stor beslutning midt i et pandemi, der kommer til at ændre folks vaner væsentligt.  

Tænk jer nu om - I har kun denne ene chance!  

Venlig hilsen / Kind regards 

Nancy Aaen, MA & cand.mag. 
Oversætter & sprogkonsulent 

Expert English 
nancy@expertenglish.dk 

Sankt Ols Gade 20 
4000 Roskilde 
Denmark 
+45 2871 2643
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Fra: Morten Højby Sørensen <morten.hoejby.soerensen@gmail.com>
Sendt: 17. december 2020 21:16
Til: Plan (Fællespostkasse + EDS)
Emne: Indsigelse mod LK79a og LK79b

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Indsigelse mod LK79a og LK79b 

Beboerne i Bofællesskabet Frikøbing støtter ikke lokalplansforslagene, med 
udgangspunkt i nedenstående begrundelse: 

Da Foreningen Frikøbing for snart 6 år siden købte en grund til vores bofællesskab i 
Hvalsø, var det bl.a. med udgangspunkt i Lejre kommunes grønne og bæredygtige 
profil, og en mulighed for at placere vores bofællesskab for enden af Hvalsøs grønne 
bymidte - den grønne kile. 

Derfor ærgrer det os at der nu er lagt op til at bygge endnu et supermarked midt i byen, 
som: 
1) inddrager noget af bymidtens grønne areal,
2) bidrager til øget biltrafik i bymidten. Vi er særligt bekymrede for trafiksikkerheden for
fodgængere og cykelister omkring byens centrum og skolen,
3) og understøtter et traditionelt købemønster af varer som både er produceret langt
væk og transporteret over lange afstande.

Vi mener ikke at endnu et supermarked i Hvalsøs bymidte er visionært eller i tråd med 
byens/kommunens profil. Vi håber i stedet på at den fremtidige byplanlægning: 
1) prioriterer plads til det grønne og plads til et mangfoldigt liv, hvor børn kan lege,
unge kan opholde sig (f.eks. en skaterbane, overdækkede borde og bænke), plads til
kulturarrangementer mm,
2) fokuserer på sikre stier og forløb til gående og cyklister i byens midte og omkring
skolen,
3) og sikrer plads til formidling og salg af lokale og bæredygtige varer, f.eks. på i en
torvehal, på en markedsplads eller små overdækkede boder i den grønne kile.

Vi ønsker at Hvalsøs bymidte skal være et levende og grønt område hvor byens 
borgere kan mødes og opholde sig, og håber derfor at der fremadrettet bliver prioriteret 
aktive grønne pladser, faciliteter til mindre erhverv og bæredygtig bebyggelse til 
beboelse (f.eks ungdoms- og ældreboligere). 

Mvh Morten Højby Sørensen - formand for Bofællesskabet Frikøbing 

På vegne af beboerne i Bofællesskabet Frikøbing 
Frikøbing 1-20 
4330 Hvalsø   
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Fra: Simon Hastrup <hastrupsimon@gmail.com>
Sendt: 18. december 2020 09:59
Til: Plan (Fællespostkasse + EDS)
Emne: Indsigelse mod LK 79a og LK 79b

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Jeg skal hermed gøre indsigelse mod ovennævnte lokalplaner. 

Alt i alt finder jeg planerne destruktive for miljøet i bymidten og i skærende kontrast til alt det, Hvalsø står for. 

--  
Med venlig hilsen/Mit freundlichen Grüssen 

Simon Hastrup 

(+45) 30 26 17 17 
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Fra: Hanne Møller Laursen <hanne@stella-art.dk>
Sendt: 18. december 2020 15:49
Til: Plan (Fællespostkasse + EDS)
Emne: Indsigelse mod LK79a&LK79b

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Jeg støtter ikke lokalplan forslagene LK79a&LK79b af den grund, at jeg for det første ikke kan se meningen med et 
nyt supermarked. Vi har 3 supermarkeder i Hvalsø og 2 tæt på i Lejre. Det virker helt forkert, at bygge et helt nyt 
supermarked midt i byen, når man tænker på de tomme butikslokaler som ligger rundt om,  og kunne tages i brug i 
stedet. Jeg kan heller ikke fatte, at der skulle være brug for det, når man tænker på, at flere og flere handler 
- også fødevarer - på nettet. Den undersøgelse I har brugt må være flere år gammel.

For det andet er der den trafikale situation. At tilføre midtbyen så meget mere trafik, kan da ikke være 
hensigtsmæssigt med både en af kommunens største børnehaver og Hvalsø Skole så tæt på. Søvej er jo netop lavet, 
som den er på grund af børnene. Og nu vil I lave masser af parkering og ændre vejføring, for at få mere trafik ind i 
byen. Det lyder ikke gennemtænkt. Samtidig vil det skønne søområde, hvor I lige har opstillet bænke og borde, så 
byens borgere kan sidde nyde den grønne udsigt, blive totalt spoleret. 

Det er byens midte vi taler om, hvor der i stedet kunne være plads til kulturelle aktiviteter til byens borgere. 
Så kunne man i stedet lægge et indkøbscenter uden for byen, hvor det også ville være nemmere at komme til. 

Med venlig hilsen 
Hanne Møller Laursen 
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Fra: Line Damsgaard <linedamsgaard81@gmail.com>
Sendt: 19. december 2020 09:49
Til: Plan (Fællespostkasse + EDS)
Emne: Indsigelse mod LK79a og LK78b

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Hermed gør jeg indsigelse mod lokalplanen for Søtorvet. 
Jeg finder der dybt bekymrende, at man vil øge trafik og trængsel i dette område, hvor skolebørn færdes og der er 
en unik grøn plet i centrum af en by.  
Vi har ikke brug for flere supermarkeder, asfalt og trafik i centrum af vores lille by.  
Mvh. Line Damsgaard 

Sendt fra min iPhone 



1

46

Fra: Michael Tolver Rosendal-Andersen <MRO@KM.DK>
Sendt: 19. december 2020 11:29
Til: Plan (Fællespostkasse + EDS)
Emne: Indsigelse/bemærkning til lokalplanforslag og kommuneplantillæg for Søtorvet i 

Hvalsø
Vedhæftede filer: Signaturbevis.txt

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Til Lejre Kommune 
Att. Planlægger Mette Straarup 
Sagsnummer 20/3377 
Reference plan@lejre.dk 
Center for Teknik & Miljø – Afdeling Plan 

Jeg har tidligere gjort opmærksom på flg. i forbindelse med lokalplanforslaget – også i telefonsamtaler med Bjørn 
Henrichsen, Udvikling af landsbyer og småbyer, Lejre Kommune: 

Mit hus er beliggende på Hovedgaden 27 i Hvalsø og jeg er bekymret og betænkelig mht. den påtænkte udkørsel fra 
Brugsens parkeringsplads til Hovedgaden – særligt tænkes på lyskegler fra drejene biler fra udkørsel fra 
parkeringsplads til Hovedgaden, som vil genere frontparti/facade og vinduer på og i mit hus på Hovedgaden 27, 
Hvalsø. 
Jeg er ikke interesseret i hverken vertikale eller horisontale lyskegler på mit hus fra biler på den anden side af 
Hovedgaden, som svinger ud på hovedgaden særligt fra de biler, som skal sydpå ad hovedgaden. 

Derfor vil jeg henstille til, at der i planlægningen tages hensyn til mine forbehold desangående! 

Jo længere mod nord ad hovedgaden udkørslen fra Brugsens parkeringsplads placeres jo bedre og jo mere flad/lige 
udkørslen er jo bedre – således at bilerne ikke skal køre op ad en rampe til Hovedgaden! 
Ved siden af min matrikel på Hovedgaden mod nord ligger dels Ejendomsmæglerkæden EDC og en Dyrlægeklinik – 
det er ikke beboelse og disse matrikler vil derfor ikke i samme grad, som det gælder mit hus, som jo er beboelse, 
blive generet af svingende lyskegler horisontalt og vertikalt. 

Jeg håber, at der i planlægningen bliver taget hensyn til disse fra mig fremførte forbehold! 

Venlig hilsen 
Michael Rosendal 
Hovedgaden 27 
4330 Hvalsø 
Tlf. 2463 5529 – e.mail: mro@km.dk 
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Fra: ruegaard-petersen@mail.tele.dk
Sendt: 20. december 2020 09:09
Til: Plan (Fællespostkasse + EDS)
Emne: Indsigelse mod LK79a & LK79b

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Til Lejre Kommune 

Jeg vil hermed gøre indsigelse mod at gennemføre fase 2 vedrørende Søtorvet i Hvalsø. 

Vi har ikke brug for endnu en grim betonkasse, asfalt og fliser på byens mest centrale sted. 
Det kan godt være, at endnu et supermarked for discount og industrifremstillede produkter kan overleve, men 
ambitionerne bør være større. 
Planerne om fase 2 er udtænkt ved at se i bagspejlet og det er helt galt i en tid, hvor Hvalsøs beboersammensætning 
og dermed behovene ændrer sig hurtigt og tidsånden tilsiger, at vi ikke bare skal centralisere al handel. Det er 
tværtimod decentral vækst, der er brug for, hvor vi indtænker overlevelse for de lokale landsbyer, producenter og 
handlende. 

Hvis I vil undgå en strategisk fejl af de store, der binder byen i årtier, så bør projektet sættes på stand by og lade det 
indgå som et tema op til Kommunalvalg 2021, så vi kan få en diskussion af, hvad der tjener Hvalsø bedst. Faktisk er 
dette en fantastisk mulighed for at sætte Hvalsø på landkortet ved at placere os rigtigt i forhold til fremtiden og ikke 
fortiden. 

Hilsen 
Astrid Hansen 
Jørgen Petersen 

Tolskovvej 11 
4330 Hvalsø 
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Fra: Flemming Hansen <flemming-hansen@live.dk>
Sendt: 20. december 2020 16:33
Til: Plan (Fællespostkasse + EDS)
Emne: Hørring ang. LK 79

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Hej 
Jeg syntes det er et meget flot projekt der vil gavne Byen fremovre. 
Dog syntes jeg at LK 79b er det bedste bud. 
Mvh 
Flemming Hansen 

Sendt fra Mail til Windows 10 



1

50

Fra: creutzberg@hotmail.com
Sendt: 20. december 2020 16:41
Til: Plan (Fællespostkasse + EDS)
Emne: Høring ang. LK79 

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Hej, 

Efter af have kigget begge projekter igennem, som 
er meget ens, vil jeg anbefale LK 79B. 

LK79B har en bedre vejføring på søvej, hvilke gør den mere trafiksikker for de bløde trafikanter, her tænker jeg især 
på de skolebørn, der krydser vejen hver dag. Ved at der er kommet et skarpere knæk på vejen er det med til at 
sænke farten.  

Hvad Søtorvet angår, er LK79B også bedst, da der er større afstand mellem den nye boligblok og blokken med 
dagligvarebutik/boliger.  

Med venlig hilsen 
Lene Creutzberg.  
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Fra: Louise Bonde Raasthøj <lobralab@gmail.com>
Sendt: 20. december 2020 19:53
Til: Plan (Fællespostkasse + EDS)
Emne: Indsigelse mod LK79a og LK79b

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Hermed sender jeg mine indsigelser mod lokalplanen.  

Der er så absolut ikke taget noget som helst højde for trafiksikkerheden for skolebørn. 

En cykelsti er IKKE nok. 
De skal krydse to veje nu! Skolepatruljen kan ikke dække dette! Der er ingen om eftermiddagen! 
Bilister, lastbiler, vareleverancer etc. kommer til at bliver så koncentreret lige der hvor en masse skolebørn færdes. 
Det kan ikke passe I har godkendt dette. Det kan ikke passe at forretning er vigtigere end skolebørn! Hvor er 
samvittigheden!  
I godkender mere trafik i byen uden overhovedet at tage højde for bløde trafikanter.  

Intet bør godkendes i dag uden der er lysregulering. 

Mvh 

Louise Bonde Raasthøj 
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Fra: Anja Bochardt <bochardtanja@gmail.com>
Sendt: 20. december 2020 21:09
Til: Plan (Fællespostkasse + EDS)
Emne: Indsigelse mod LK79a og LK79b

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Jeg vil gerne gøre indsigelse mod lokalplanforslagene. 

Vi har haft en fin gammel hovedgade med butikker. Nu har vi fået noget af en rodet bygmidte med 
tomme butikslokaler i hovedgaden og en række for høje bygninger overfor kirken. Man valgte en 
byplan, der gik stik imod de råd, vi fik fra en rapport fra Realdaniafonden. 

Nu vil man så også bygge endnu et supermarked mellem de to andre lige midt i byen. Hverken Fakta 
eller SuperBrugsen er arkitektoniske perler. Jeg har aldrig set en Aldi-butik, som har tilført noget godt 
til et område. Et ekstra supermarked midt i byen tæt på skolen og søområdet vil give øget biltrafik, 
som både er farlig og støjende. Flere parkeringspladser vil heller ikke øge områdets herlighedsværdi. 
Det er så visionsløst. Hvis Lejre stadig skal være en økologisk kommune, burde det i stedet være 
afgørende for udnyttelses af området, så det blev hyggeligt og inspirerende at gå eller cykle ned og 
handle midt i byen.  

Butikker med parkeringspladser bør placeres i periferien af byen og gamle tomme butikslokaler, bør 
rives ned inden man bygger nyt.  

Venlig hilsen  
Anja Bochardt 
Kløvermarken 27 
4330 Hvalsø 
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Fra: Eva Thyregod <evapelsen2@hotmail.com>
Sendt: 21. december 2020 00:30
Til: Plan (Fællespostkasse + EDS)
Emne: Indsigelse mod LK79a & LK79b

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

 Indsigelse mod lokalplanen ift. anbringelse af nyt supermarked i hjertet af Hvalsø 

Min indsigelse bygger på flere ting:  

 Der er rigelig med supermarkeder i byen, vi behøver ikke endnu et lavpris-supermarked (vi har to). Desuden
bliver nethandel mere og mere fremherskende, lokalplansforslaget bygger på en gammel analyse inden
nethandel blev det gængse. De 3 eksisterende supermarkeder dækker rigeligt Hvalsøs behov, og da det er
mest bæredygtigt at handle lokalt, er der ingen grund til at blive handelscentrum (med øget trafik)

 Placeringen i midtbyen er virkelig ærgerlig ift. øget trafik. Skolen ligger tæt ved.
 Der findes allerede tomme supermarkedslokaler (den gamle Fakta og Spar Nord). Hvorfor ikke bruge dem i

stedet for at bygge nyt? Det er meget CO2 belastende at bygge
 De butikker der allerede ligger på Søtorvet kører knapt rundt, flere har allerede lukket efter kort tid

(Bagelshop, Hvalsø Is og grillbar, butikken med indretningsartikler). Hvorfor skulle et nyt supermarked klare
sig godt?

 Der er ikke tænkt ordentlig cykelsti ind til og fra skolen. I forvejen er vejen foran Brugsen virkelig dårlig at
cykle ad, når der cykles fra skolen til Kropladsen krydses Skolevej for at komme over til
fodgængerovergangen over Søvej og det samme ved Hovedgaden, samt der krydses indkørslen til Brugsens
parkeringsplads. Disse dårlige cykelforhold er ikke løst i lokalplansforslaget.

 Bymidten skal være levende og grøn og sikre andre mødeformer -fx legeplads, sted de unge kan hænge ud
(skaterbane fx), markedsplads eller lign.

 et nyt supermarked samt flytning af vej og inddragelse af grønt område er ikke særlig grønt og ligger ikke i
tråd med Lejre Kommunes profil ift. at være den økologiske kommune

 Lokalplans udkastet var flere små butikker -hvor blev de af? Der var forslag om små butikker og en torvehal.
 Borgerne er ikke blevet hørt. Det er simpelthen for dårligt.

 mvh Eva Thyregod 



1

54

Fra: Floating Heads <ida@floatingheads.dk>
Sendt: 21. december 2020 07:22
Til: Plan (Fællespostkasse + EDS)
Emne: Indsigelse mod LK79a & LK79b

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Kære Hvalsø Kommune, Planlæggere mf.l. 

Jeg skriver fordi jeg som borger fordi jeg ikke støtter op om den nye lokalplan LK79a & LK79b. 
De nye planer, for Søtorvet fase 2 er ikke fyldestgørende for hverken den grønne profil Lejre kommune 
profilerer sig så meget med, ej heller for den oprindelige vision, som indeholdt et område hvor lokale 
kunstnere, bønder m.m. kunne komme og sælge deres vare, fiskebilen evt. kunne holde, en dejlig legeplads, 
bænkesæt, et pusterum med liv. 
Med andre ord et grønt og levende byrum som tiltrækker mennesker der ikke kun kommer for at handle ind i 
et supermarked. Foodhall - marketplace - pop-up handel - m.m. 
Det kunne også være en indreting af mindre kontorfællesskaber for selvstændige i området. 

Jeg er bekymret for den tunge trafik der vil komme med endnu en dagligvarebutik, som kræver endnu en stor 
lastbil. 

Infrastrukturen mht. cykler er i forvejen så dårlig i Hvalsø og det er ikke i orden. I burde profilerer en grøn by 
med at se i retning af Holland hvor man er begyndt at designe byer med infrastruktur henvendt til cykler, idet 
at folk der kører i bil koster samfundet 4 kr. pr km, hvorimod folk der cykler sparer samfundet 8 kr. pr. km. 
Der er begyndt er flytte et yngre segment af byboere herud hvoraf mange drømmer om at kunne springe op på 
cyklen med børnene foran uden at frygte for bilerne. Skab en bymidte hvor man kan tage på udflugt, gå på 
opdagelse, som kan bruges end til andet end "drive inn".  

Jeg savner en officiel borgerhøring eller forhøring i denne sag hvor vi som borgere bliver inddraget. Grundet 
corona burde det være muligt enten, at kunne holde det online, eller udskyde det. 

Covid har på nuværende tidspunkt sat internethandelen i vejret og mange bymidter frygter for at deres 
butikker vil forsvinde. På nuværende tidspunkt er koncentrationen af parkeringspladser på forkerte steder og 
manglen på sikkerhed for cyklende, i min optik, en af grundende til at der ikke er nok handlende trafik på 
Søtorvet. I kommer til at splitte det hele mere op ved den opbygning I er ved at lave her. 

Med venlig hilsen 
Ida M. Schouw Andreasen 
Medlem i Bysamarbejdet, Kulturnatten, Bedre Hvalsø og deltids ansat på Lejre Musik- og Billedskole 
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Fra: Carsten Teichert <carsten_teichert@hotmail.com>
Sendt: 21. december 2020 10:53
Til: Plan (Fællespostkasse + EDS)
Emne: Indsigelse mod LK79  og Kommuneplantillæg nr.18 .

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Kære Lejre Kommune. 

Jeg vil hermed gerne gøre indsigelse mod Lokalplan 79 og Kommuneplantillæg nr.18 . 

Min helt overordnede anke er at det i min optik ikke giver mening med endnu en dagligvarebutik i Hvalsø 
og selv hvis der var behov for en sådan, er det i min optik meningsløst, at lægge butikken centralt i Hvalsø, 
hvor der allerede indenfor meget kort afstand findes både en Fakta, en Superbrugsen og en Netto 
Herudover fornemmer jeg en klar utilfredshed med den borgerinddragelse, som der har været, idet 
forhøringen blev afvist og borgermødet aflyst pga Corona . Jeg føler at en løsning bliver tromlet ned over 
borgernes hoveder også over dem som godt kan se behov for et ekstra Supermarked, men som ønsker en 
Rema og ikke en Aldi. Alt dette er meget følelsesbaseret og det håber jeg selvfølgelig også der kan være 
plads til. Men vigtigere må det være med de faktabaserede ulemper, som denne løsning indebærer og som 
jeg ikke kan li. Disse er: 

1. Hvalsø Bymidte bliver mere trafikeret og mindre grøn i en tid, hvor flere træer og mere vild bynatur
burde være mantraet i ikke mindst den tidligere "økologiske kommune"

2. Skolebørn, som skal krydse Søvej, bl.a. mine børn, kan se frem til endnu mere trafik på deres vej til
skolen.

3. Den nye trafik vil bl.a. bestå af flere livsfarlige lastbiler.
4. Der mangler nu parkeringspladser til events bl.a. ifm hundetræning. Trafikpresset bliver således

bare endnu større midt inde i byen.
5. Folk som bor i yderkanten af Hvalsø får ikke nogen butik, som ligger tættere på dem
6. Hvorfor hjælper man ikke folk i bl.a. Kirke Sonnerup til at få et supermarked ? Her kunne man da

tale om et reelt behov.
7. Der er behov for mere borgerinddragelse i denne her sag. Hvis det her bare bliver trumfet igennem

kan man, i min optik, ikke sige at man har gjort alt hvad man kunne for at høre borgerne. Hvalsøs
borgere vil nemlig gerne engagere sig på frivillig basis og har efter min mening værdifulde idéer
holdninger og meninger om deres by.

Jeg vil derfor bede beslutningstagerne om at genovervejre gennemtrumfning af planerne og alligevel at 
afholde af et borgermøde eller en forhøring i en eller anden (måske elektronisk) form.  Jeg kan til nøds leve 
med en lokalplan, hvor det kun er mig og nogle få som er imod, hvis jeg bare jeg kan føle mig betrygget i, 
at flertallet af borgerne bakker op om løsningen. Men i den nuværende situation føler jeg at det ulmer 
med utilfredshed og stemmer som ikke bliver hørt og dette kor af utilfredse stemmer vil jeg hermed gerne 
tilslutte mig. 

Jeg håber i vil tage konstruktivt imod kritikken. 

Venlig hilsen 
Carsten Teichert 
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Iforbindelse med de udsendte lokalplaner (LK79a & LK79b) for Søtorvet i Hvalsø, sender jeg hermed min indsigelse: 

Som relativ ny borger i kommunen, er det skuffende at opleve en by hvor visionerne er så begrænset.  

Hovedgaden i Hvalsø, ser enorm trist ud, med tomme forretningslokaler og et miljø der ikke er indbydende.  

Skolesøen er et af de få områder i byen som tilbyder noget hyggeligt, rekreativt og mulighed for familierne at gå. 
Hvorfor ødelægge de grønne områder ved at flytte vejen og bygge lokaler til endnu flere butikker, når der er masser 
af tomme? Endnu et supermarked vil skabe mere trafik omkring søvej, som iforvejen er hårdt belastet og fra hal, 
skole og to andre supermarkeder.  

Jeg vil appellere til at kommunen ser i større grad på de trafikale forhold og fokusere på at skabe en bymidte med 
muligheder for torv og plads, istedet for flere forretningslokaler og boligblokke.  

Intet af dette virker til at være en del af lokalplan LK79a & LKb. De er ens og vil ikke skabe et bedre miljø i bymidten. 

Med håbet om at disse lokalplaner ikke bliver til noget.  

Venligst  

Kasper Klausen 
Skolevej 8 

Sendt fra min iPhone 
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Som borger midt i Hvalsø by og som mor til barn på Hvalsø skole, er jeg dybt forundret og vred over, at 
man kan have en vision om at bygge endnu et supermarked midt i byen og dermed åbne op for endnu 
flere biler, der kører frem og tilbage og frem og tilbage. Endnu en parkeringsplads, som ved gud ikke er 
kønt at kikke på.  Forslag om et Aldi midt i byen og parkeringsplads ved skolesøen, er simpelthen så 
visionsløst og stemmer på ingen måde overens med kommunens branding som nationalpark og grønne 
områder. Man behøver vel ikke skulle helt ud af Hvalsø by, for at finde noget der er smukt og rart at se på 
og opholde sig i. 
Tænker I helt seriøst, at man med endnu et grimt supermarked (for hverken Netto, Fakta eller Brugsen i 
byen, kan prale af at være arkitektoniske skønheder), vil få besøgende i byen til at tænke, at det er en 
smuk og dejlig by? At ihh hvor er det dejligt at se så mange biler på vejen og en fin stor parkeringsplads 
lige ved siden af søen? Vi har rigelig af grimme supermarkeder, hvor vi kan handle og behøver ikke et 4. 
supermarked for at Hvalsø skal blive en attraktiv og dejlig by at komme til og leve i.  

Hvorfor tænker I ikke natur, miljø, skønhed og fællesskab ind i jeres planer for bymidten. Det i bygger skal 
stå her de næste 100 år og ikke kun I jeres tid. Tænk og byg med større visioner. Der er skolebørn der hver 
dag skal frem og tilbage til skolen og som i forvejen cykler med livet som indsats, fordi der er så meget 
trafik på Søvej. Og nu vil I have endnu flere biler , fordi I vil have nok et supermarked. 

Et supermarked og parkeringsplads har heller intet med fællesskab at gøre. Folk kører jo kun til for at 
handle og så afsted igen.  
Vi er mange borgere der ønsker en levende bymidte, hvor det er rart at færdes og hvor der er liv og 
kreativitet. 

Tænk hvis Byens hus kom til at ligge der  -lige over for søen og tæt på skolen og kulturhuset/biblioteket. 
Her kunne man virkelig brande kommunens store omdømme som nationalpark.  I det hus kunne man 
sælge lokale madvarer fra kommunens mange små økologiske og bæredygtige erhverv. Måske kunne man 
lave mulighed for overnatning, for de mange besøgende, der kommer til kommunen for at vandre og 
cykle. Man kunne lave et hus, hvor borgere kunne komme ned og sy, have et snedkeri, keramisk værksted. 
Man kunne lave en form for "forsamlingshus", som byens borgere også har mulighed for at leje til private 
fester, ligesom man kan med forsamlingshusene ude i de små byer.  Måske kunne man have øvelokaler for 
musik, som byen borgere kunne benytte/leje.  
Det kan godt være der ikke er så samme indtægtsmængder i et Byens hus som i en Aldi. Men det er til 
gengæld langt mere klimavenligt, fællesskabsinkluderende og  i tråd med kommunes branding som 
naturskøn og grøn.  

For gudsskyld bare ikke flere biler, ingen parkeringsplads ved søen og ingen stor grim Aldi. Tænk grønt, 
tænk i skønhed. Tænk klimavenligt. Tænk på børnene. Tænk på fællesskaberne. Tænk på noget som byen 
fremover kan være stolt af og som vi beboere er stolte af at have.  Have nu modet til at tænk lidt større 
end i en Aldi og parkeringspladser.  
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Venlig Hilsen  
Louise Pagter 



INDSIGELSE MOD LOKALPLAN LK 79 A og B FOR SØTORVET 

v/ Rolf Czeskleba-Dupont, Hvalsø (udkast 18.12.20) 

1) Begrundelsen for at gennemføre lokalplanlægningen uden et formøde med
borgerinddragelse holder ikke længere. På grund af den hurtige levering af
vacciner er det nu klart, at perioden med nedlukning af møder kan være
hurtigere overstået end først antaget.

2) Derfor bør beslutningsprocessen stilles i bero. Efter udløb af denne høringsfrist
bør der arrangeres borgermøder, hvor den mangfoldighed af borgergrupper, der
har arbejdet på at forbedre Hvalsø bymidte, inddrages og der defineres opgaver
for eksisterende og nye arbejdsgrupper med forskellige problemstillinger.

3) Rammen for de fælles drøftelser bør være en dialog om elementer af en
helhedsplan for Hvalsø bymidte.

4) Som led i denne udvidelse af perspektivet vil jeg foreslå, at man inddrager det
gode forarbejde der er gjort omkring projektet KULTURSTRØGET. Forstået
som en øst-vest gående akse fra Ungdomsskolen i vest til kropladsen i øst.

5) Dette er i lokalplansforslaget i en forkortet version omtalt på følgende måde:
”Igennem områdefornyelsen af Hvalsø Bymidte, der strækker sig fra 2016-21,
er der arbejdet med at skabe mere sammenhæng mellem de steder i byen, hvor
livet leves. Der er et mangfoldigt liv ved kulturhuset, Hvalsø Skole og hal og
der er i områdefornyelsen arbejdet med at forstærke forbindelsen mellem dette
’kulturområde’ og livet ved Søtorvet og Hovedgaden igennem projektet
’Kulturstrøget’. Derfor er der i lokalplansforslaget arbejdet med at sikre en
grøn forbindelse fra Hovedgaden til hallen” (side 7, baggrund og formål). I
stedet for at styrke denne grønne forbindelse, bliver den nu svækket med
lokalplansforslaget.

6) I Vision Hvalsø hedder det ellers om Skolevejen som byrum: ”Belægning,
beplantning og belysning vil kunne løfte gaden fra at være en vej til at blive et
byrum, der sammenbinder kulturlivet med hovedgaden. Kulturstrøget skal
koble alle vores indendørs kultur aktiviteter med byens rum, der på den måde
får nyt liv. Skolen, biblioteket og foreningslivet får nye muligheder, når
området omkring søen og kilen gives et større indhold af natur, når
forbindelserne imellem områderne bliver bedre, og når der skabes nye
rum at lege i” (referat fra Kommunalbestyrelsesmødet 27.10.20, pdf-side 312)
Det ville være synd at sige, at en sådan udvikling af området ud fra de
menneskelige aktører, der hører til her, fremmes af det foreliggende
lokalplansforslag.
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7) Som alternativ bør Fakta parkeringspladsen beholde sin nuværende funktion
ved ikke at bebygge pladsen med endnu nogle kommercielle funktioner for
varehandel. Omlægningen af Søvejen, der indskrænker dele af kulturstrøget,
bør ikke finde sted.

8) I stedet for de kommercielle funktioner i bymidten burde de pædagogiske og
kulturelle formål, der blev skitseret i oplægget Kulturstrøget, understøttes
planmæssigt. I Vest burde ungdomsskolen på linje med hele folkeskolen
inkluderes i en åbning mod byen som et mødested for alle aldre. Bløde
trafikanter bør få bedre betingelser, bl.a. gennem cykelsti på begge sider af
Søvejen.

9) I øvrigt er de foreliggende planforslag næppe i overensstemmelse med Lejre
Kommunes Plan- og Bæredygtighedsstrategi, som går ud fra, at der ikke findes
store, dominerende byer i Lejre kommune. Med snart 5000 indbyggere ser det
dog ud til, at der findes et hierarki af byer i kommunen og at
lokalplansforslaget bliver ved med at forstærke dette, i hvert fald hvad angår
detailhandelen. Hertil kommer, at trafikkens centralisering med personbiler,
men også med store lastbiler for leverancerne til supermarkederne ikke
ligefrem opfylder målet i strategien om ”at gøre det lettere at vælge alternativer
til bilen”, herunder cykler (s.33).

10) Konklusion: Planlægningen skal gå om, inddrage de borgere, der har
arbejdet med sagen eller gerne vil komme til det, og derved skridtvis udfærdige
en planskitse, der lægges frem for offentlig drøftelse. Blandt borgerne findes
også aldeles sagkyndige på byplanområdet, der bør lyttes til.
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Hermed indsigelse mod lokalplansfirslagene om ekstra supermarked og mere trafik i Hvalsø. 

Lejre en grøn kommune??? 

Det er forkasteligt og forargeligt at man kommer med det forslag, at inddrage de sidste rester af grønt i midt hvalsø. 
Hvor er visionen om en grøn kommune. Ligeledes er der overhovedet ikke hjemmel for, at endnu et skrummel af et 
supermarked, der skal fylde Hvalsø bymidte, har noget positiv effekt på byen. Sidste undersøgelse om dette er 5 år 
gammel. Og tager desuden ikke højde for nye og forandrede faktorer, så som øget nethandel eller planen om et 
grønt miljø. Det er ikke innovativt eller fremsynet. Men gammeldags og forældet tænkt når politikerne mener 
Hvalsø har brug for flere parkeringspladser og supermarkeder.  

Hvorfor har der ikke været en ordentlig høring??? 

I ly af den evige syndebuk, COVID-19, har politikerne i Hvalsø droppet demokratiet og proklameret at det ikke er 
muligt at lave en ordentlig høring. Det er et brud på den Danske tradition ikke at lade menneskene komme til orde. 
Lav en ordentlig høring, hvor der er mulighed for at gode hoveder kan komme med tanker om de tåbelige og 
fantasiløse ideer LK79a og b. Og lad tage en snak om hvad der er godt for Hvalsø og hvad der ønskes i VORES by.  

Venlig hilsen 
Thomas Soja Petersen 
Hvalsø 



Kære Kommunalbestyrelse og kommunalforvaltning 

Hermed afgives bemærkninger og indsigelser til Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18A og 18B til Lejre 
Kommuneplan 2017 for Søtorvet i Hvalsø på vegne af Skolevej 10. 

Indledningsvist skal der lyde ros til dele af forslaget. Det er fx positivt, at: 

 Den del af Skolevej, der løber fra Hovedgaden til Søvej lukkes endeligt og tænkes omlagt til
rekreativt område.

 Der tænkes i at øge trafiksikkerheden omkring Søvej.
 Der lægges op til, at der skal ske noget med den nuværende parkeringsplads og grusområde (som

ikke er for køn).
 Udvidelsen af Søtorvet for så vidt angår flere lejligheder, hvilket kan bidrage til en større diversitet i

Hvalsøs boligmasse, hvilket kan imødekomme boligbehovet for flere forskellige typer borgere i
byen.

Dog har vi også en række indsigelser og negative bemærkninger til de fremlagte forslag: 

Det demokratiske/processuelle: 

1) Fremlæggelsen af forslagene er ud fra et nærdemokratisk princip stærkt kritisable. Der har ikke
været nogen nævneværdig borgerinddragelse i udformningen af forslagene, på trods af at
forslagene vedrører omlægningen af et af de mest centrale og anvendte områder i Hvalsø. Vi er
hverken som borgere generelt, eller som nært berørte naboer til forslaget blevet tilbudt
inddragelse i idéprocessen omkring forslagene. Vi får alene forelagt to valgmuligheder (forslag 18A
og 18B), som er næsten identiske, og som ikke forholder sig til det helt grundlæggende spørgsmål:
Hvordan skal Hvalsø bymidte tage sig ud? Udformningen af Hvalsø bymidte har heller ikke været et
emne i de kommunale valgkampe, og forslaget har således aldrig været emne for en reel
demokratisk proces.

2) Det er svært at gennemskue, hvem det er, der ønsker de fremlagte forslag. Det fremgår alene af
forslagene, at: ”Søarkaden i Hvalsø ApS har været i dialog med Lejre Kommune om etablering af 2.
etape af Søtorvet, hvor de ønsker, at etablere én bygning med en dagligvarebutik i den sydlige ende
og et par mindre udvalgsvarebutikker i den nordlige ende i stueplan samt lejligheder på 1. sal.
Derudover ønsker de at etablere én anden bygning med boliger både i stueetagen og på sal.” (s. 7)

a) Søarkaden er en central aktør i udviklingen af Hvalsø bymidte, hvorfor der selvfølgelig bør
lyttes til ønsker herfra, men der fremgår ikke nogen argumenter for, hvorfor Søarkadens
ønske bør imødekommes.

b) Dette bliver særlig kritisk ud fra et demokratisk princip, da der netop er tale om så centralt
et område i Hvalsø (og fordi andre aktører ikke umiddelbart er blevet inddraget). Dette er
en kritisk mangel på transparens i beslutningsprocesserne, hvilket svækker tilliden til
vores kommunalbestyrelse.

c) Den manglende transparens bliver demokratisk særlig problematisk, da gennemførelsen af
forslagene vil kræve allokering af anseelige anlægssummer i det kommunale budget
(omlægningen af Søvej mv.).
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Det indholdsmæssige vedr. LK30: 
Da de to fremlagte forslag i høj grad minder om hinanden, kan de følgende bemærkninger betragtes som 
gældende for begge forslag. 

3) Indledningsvist fremgår det af forslagenes indledning, at: ”Lokalplanerne skal nemlig bruges som et
værktøj til at sikre de stedbundne værdier i lokalsamfundene” (s. 2). De fremlagte forslag må anses
direkte kontraproduktive i denne henseende, idet muligheden for rent faktisk at tilrettelægge en
nærdemokratisk proces, hvor der etableres et styrket by- og leverum forbipasses til fordel på for
etableringen af en dagligvarebutik og parkeringspladser (igen på baggrund af en uklar prioritering,
jf. pkt. 2)

4) Det fremgår ligeledes af de fremlagte forslag, at: ”Lokalplanerne skal også være med til at skabe
naturlige mødesteder, både formelle og uformelle, som er med til at understøtte fællesskaberne og
give liv i byerne og landsbyerne.” (s. 4) De fremlagte forslag synes ligeledes at være i strid med
dette bærende princip i lokalplanerne, jf. pkt. 3.

5) Af selve forslagene fremgår følgende (s. 14)

§ 1.1. Det er lokalplanens formål:
• At sikre og udvikle et fortsat handels- og erhvervsliv i Hvalsø.
• At sikre kirkens dominans i bybilledet ved at begrænse bebyggelsens højde i dele af området.
• At skabe mulighed for en udbygning af bymidtens handelscenter med nye butikker, service

og kontor samt nye boliger og samtidig sikre, at denne udvikling skaber et sammenhængende
bymæssigt udtryk.

• At sikre en mere tryg trafikafvikling i lokalplanområdet.
• At skabe kvalitative, trygge byrum.

Fra et borgerperspektiv er der uklart, hvordan de fremlagte forslag harmonerer med disse formål. 
A) Forslaget kan givetvis tilvejebringe en dagligvarebutik og nye butikslokaler, men der synes

ikke at være begrundet, om disse lokaler rent faktisk vil kunne fyldes og tilvejebringe
butiksliv. 

B) Forslagene synes at være i strid med principperne for kirkebyggelinje (jf.
Naturbeskyttelseslovens § 19), idet det muliggøres at opføre bebyggelse, der overstiger 8,5
m. Det er ikke umiddelbart fremlagt, hvordan Kommunalbestyrelsen forholder sig til dette.

C) Det er ikke i forslagene kvalificeret, hvordan forslagene påvirker trafikafviklingen i
lokalplanområdet. Der kunne argumenteres for, at tilføjelsen af yderligere en
dagligvarebutik netop vil kompromittere trafikafviklingen grundet øget trafik, bl.a. sfa. øget
vareindlevering ved lastbiler.

D) Forslaget gør indhug i Hvalsøs mest karakteristiske kvalitative, trygge byrum – Hvalpesøen
og de omkringliggende grønne områder.



Sammenhængen mellem LK30 og øvrige lokalplaner 
Følgende fremgår af de fremsendte forslag: ”På grund af forskydningen af Søvej er det nødvendigt også at 
udarbejde et kommuneplantillæg, som udvider kommuneplanramme 6.C1 og reducerer de tilstødende 
rammeområder 6.O1, 6.R2 og 6.R3 tilsvarende.” (s. 7) Men der tages ikke i det fremsendte materiale stilling 
til, hvordan dette påvirker disse tilstødende områder. De afledte konsekvenser er således underbelyste. 

6) Der argumenteres i dagspressen for, at det kun er et lille stykke af de grønne arealer omkring
Hvalpesøen, som inddrages til asfaltering, men dette stykke er altså ikke ligegyldigt. Relativt set er
det en væsentlig del af landarealet i Hvalpesøområdet, som i lokalplanen for det område kaldes
”Hvalsøs Grønne Hjerte”, og hvor træfældning fx er forbudt (vejomlægningen vil kræve
træfældning). Derudover:

a) Det hjørne af de grønne områder omkring Hvalpesøen, som vil blive inddraget til
omlægningen af Søvej er fx det område, som Musikskolen bruger til sine udendørs
koncerter. Dette vil givetvis ikke være muligt længere hvilket vil være et væsentligt tab for
Hvalsøs kultur- og foreningsliv.

b) Omlægningen af Søvej vil betyde, at vejen vil komme til at lægge helt op ad bl.a. petanque-
banen og de nyetablerede træningsanlæg. Nært forbigående trafik vil stærkt
kompromittere brugerglæden ved de to anlæg.

c) Det fremgår af forslagenes indledning, at: ”Lokalplanerne skal bidrage til at sikre nye
levesteder for planter og dyr - og derved øge artsdiversiteten.” (s. 4) De fremlagte forslag vil
netop gøre indhug i levestederne for planter og dyr – fx vandsalamanderne, som er fredet
og lever i Hvalpesøen. I lyset heraf er det underligt, at det konkluderes, at der ikke er behov
for en miljøvurdering (s. 13), da der netop er den afledte effekt, at der gøres indhug i
omkringliggende naturområder.

7) Det fremgår af forslaget, at ”Det nye område kommer til at binde Hovedgaden sammen med det
grønne rekreative område ved Skolesøen vest for Søvej og Kulturstrøget omkring Skolevej.” (s. 6)
Det lyder i princippet godt, men det er ikke belyst hvordan dette sikres i praksis. Den øgede
trafikmængde, som vil følge med en ny dagligvarebutik må vel netop forventes at øge den fysiske
barriere mellem de to sider af Søvej.

Ovenstående betragtninger indsigelser og bemærkninger bedes inddraget i den videre behandling af sagen 
med en stærk opfordring til at gå tilbage til tegnebordet og tegne en ny plan på baggrund af en reel 
demokratisk og transparent proces. Vores by og nærdemokrati har ærlig talt fortjent bedre end denne 
uigennemskuelige proces med et fremlagt ikke-valg mellem to næsten identiske forslag, som ikke fremstår 
begrundet, hvorfor de er ønskværdige. 

Med venlig hilsen 

Mikkel Hauge Mott og Astrid Vejby Krarup Mott 
Skolevej 10 
4330 Hvalsø 
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En indsigelse imod LK79a og LK79b 
Jeg støtter ikke lokalplanforslaget og ønsker ikke et ekstra supermarked med den trafik det vil betyde midt i Hvalsø 
by. 

Jeg kan faktisk kun se en kedelig udvikling for vores by hvis lokalplanen bliver godkendt. Og det er mig uforståeligt at 
vi som kommune gerne vil brande os som grøn og så vælger man en lokalplan der er en total betonløsning. 
Jeg kan undre mig over om politikerne overhoved er interesseret i hvad borgerne ønsker, eller om det kun er den 
lille elite af butiksejer man ønsker at se tilfredse? 

Den nye lokalplan (og den gamle) beslaglægger grønne områder ved søen og i den grønne kile. Området er snart så 
tyndt besat med grønt, at byens varetegn "Hvalsø / Skolesøen" ikke er en hyggelig oase mere. Lejre kommune slår 
sig desuden op på at være en økologisk kommune, hvilket man jo slet ikke kan se af forslaget, som bare skaber mere 
gråt i gråt - og slet ikke flugter med den nye nationale klimalov eller kommunes egne ambitioner. Ligeledes virker 
det ikke fornuftigt ift Paris aftalen (med 70% reduktion i udledning af CO2) at flytte en hel vej - bare for der bliver 
plads til et supermarked, som man allerede har et tom et stående af på den anden side af stationen, med fine 
parkeringsforhold og ikke til gene for skoletrafikken. 

Hilsen 
Caroline Pilemann 
Snerlevænget 7 
4330 Hvalsø 
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Jeg støtter ikke lokalplanforslagene LK79a & KL79b, primært fordi jeg ikke ønsker mere biltrafik ind i 
centrum af Hvalsø, som i forvejen er plaget af meget gennemkørende trafik på relativt snævre veje med 
dårlige forhold for bløde trafikanter.  

Tværtimod mener jeg, at der er behov for initativer, som reducerer biltrafikken og inviterer til mere blød 
trafik. Eksempelvis en ensretning af runden Hovedgaden, Søvej, Vandingen, som kunne give plads til 
cykelstier, bredere fortov og mere beplantning.   

Jeg er også utilfreds med, at man har droppet et borgermøde med coronasituationen som påskud - i dagens 
digitale Danmark er der masser af muligheder for at afholde en form for virtuel erstatning for et 
borgermøde, eller i hvert fald tænke mere borgerinddragelse ind i processen på en eller anden måde. Det 
klæder i hvert fald ikke processen, at man bare dropper borgermødet.  

Jeg mener heller ikke, at der er behov for en dagligvarebutik på lige netop den placering, hvor der i forvejen 
ligger en Fakta og Superbrugsen lige ved siden af hinanden. Hellere placere en eventuel dagligvarebutik i 
udkanten af byen, så hele oplandet ikke skal køre ind og parkere i centrum af Hvalsø. Det er altid trist, når 
centrum af en by mest består af biltrafik og parkeringspladser.   

Lad os i stedet lave en lokalplan, som inviterer til rekreative ophold på grønne områder, gående, cyklister, 
legende børn, caféer, specialbutikker eller lignende, således at bymidten bliver et levende sted, hvor man har 
lyst til at slentre og opholde sig - ikke bare et sted hvor man kører til og parkerer for at ordne praktiske 
gøremål. Den slags kan man lige så godt ordne i udkanten af byen.  

De bedste hilsner og bønner om en mindre trafikplaget bymidte 

Jonas Jonsson  
Hyldebjerg 67 
Hvalsø  
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Jeg støtter ikke lokalplanerne LK79a & LK79b, og vil gerne gøre indsigelser mod disse, da 
jeg er bekymret for den øgede trafik og den generalle trafiksikkerhed på Søvej. Søvej er i høj grad præget af 
meget trafik og en vej, som jeg undgår at tage med mine børn, hvis muligt. Dette er utroligt ærgeligt, da en 
bymidte med flere grønne og inspirerende væresteder, samt bedre forhold for gående og cyklister, ville 
kunne skabe et helt andet byrum og lokalt fælleskab. Ved at placere et nyt supermarked på Søvej, og de 
tilhørende parkeringspladser dette kræver, vil jeg være bange for, at trafikstikkerheden forringes.  

Desuden mener jeg ikke at der mangler dagligvarebutikker i Hvalsø - og slet ikke en Aldi, som der lader til 
at være tale om. Jeg er bange for, at man vil skabe et supermarkedscluster i centrum af Hvalsø, som vil 
tiltrække meget af oplandet. Dette synes jeg ikke er rimeligt. Selvom Hvalsø er den største by i Lejre 
kommune, så er det stadig en lille by, som kunne få stor glæde af en gentænkning af bymidten, med flere 
små butikker, boliger og grønne væresteder, hvor borgere har lyst til at bevæge sig rundt og benytte byens 
små lokale butikker.   

Derudover mener jeg, at det er kritisabelt, at der ikke har været noget borgermøde, og mener ikke at 
coronasituationen kan bruges som belæg for dette, da man kan benytte mange online muligheder for at 
skabe et godt alternativ til et fysisk borgermøde. Lokalplanerne LK79a & LK79b vil have en stor 
indvirkning på Hvalsøs bymidte, og hvordan den vil blive brugt af borgerne. Jeg mener derfor, at det er 
beklageligt at en central del af borgerinddragelsen er blevet undladt.   

Hvor ville det være dejligt, hvis vi fokuserede på at etablere cykelstier, og dejlige grønne væresteder for 
børn og voksne omkring bymidten. Dette tror jeg i højere grad vil være til fordel for både byfælleskabet, 
Hvalsøs små butikker, og det generelle ønske om mere bæredygtige og grønne bymiljøer. 

Med venlig hilsen 
Mette Fisker 
Hyldebjerg 67 
Hvalsø  
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Hej Lejre kommune 

Jeg ser ingen grund til, at lave flere butikker der bare kommer til at stå tomme, og tanken om en Aldi er helt hen i 
vejret, har set hvordan de bygger og hvordan det ser ud, det vil være en skændsel at se på og vi har slet ikke brug for 
flere dagligvarebutikker der. Planen var vel også at der skulle ligge et torv. 
Jeg er ked af, at man laver en plan der lukker fuldstændig af for Hovedgaden, istedet for at integrere kropladen og 
madhuset, blomsterbutikken, hvorfor må de ikke være med? På tegningen er der lukket ved indgangen til brugsen, 
man kan ikke komme forbi der, hverken den ene, eller den anden vej. Det ser ud som om tanken er, at flytte 
Hovedgaden til Søvej, hvorfor det?  istedet for at gøre noget for Hovedgaden hvor der heldigvis er kommet gode 
butikker på det sidste.  
Jeg kan ikke se nogen grund til at flytte Søvej, vi skal ikke have ødelagt det grønne område, nu er det endelig blevet 
flot, så ville det være ærgerligt at ødelægge det.  

Hilsen Kirsten Andersen 
Hyldebjerg 59 
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Begge planer indeholder ikke mulighed for en torvehal som var skitseret i den oprindelige lokalplan for “Søtorvet Ii” 

En torvehal vil, i modsætning til et Tysk supermarked, give mulighed for lokale fødevareproducenter, som vi har så 
mange af i Lejre Kommune, mulighed for at  brande sig. En torvehal kan også bruges til mangfoldige kulturelle 
formål.  
Lejre vil  rigtig gerne være en grøn og bæredygtig kommune. De 2 lokalplaner vil være et alvorligt tilbageslag i de 
bestræbelser.  



Kære Lejre Kommune, 

Bofællesskabet Buske vil gerne gøre indsigelse mod de nye lokalplaner for Søtorvet (LK79a & LK79b og 
Kommuneplantillæg 18a & Kommuneplantillæg 18b). 

Indledningsvist vil vi give ros for disse dele af forslaget: 
 Forløbet af Skolevej fra Hovedgaden til Søvej skal lukkes for biler og tænkes omlagt til grønt

område. 
 Der lægges op til, at der skal ske noget med den nuværende parkeringsplads og grusområde ved

Fakta (som virker meget uskønt og ufærdigt) 

Indsigelsespunkt 1 
Bofællesskabet Buske ønsker en levende bymidte, med masser af grøn natur, biodiversitet og faciliteter til 
byens fællesskaber. Dette er helt i tråd med Lejre kommunes egen definition af en lokalplan (LK79a side 3 & 
LK79b side 3): ”Lokalplanerne skal også være med til at skabe naturlige mødesteder, både formelle og 
uformelle, som er med til at understøtte fællesskaberne og give liv i byerne og landsbyerne. Lokalplanerne 
skal bidrage til at sikre nye levesteder for planter og dyr - og derved øge artsdiversiteten. Lokalplanerne skal 
medvirke til at sikre en bæredygtig udvikling af Lejre Kommune”.  

Vi kan slet ikke se hvordan en stor parkeringsplads og en ny dagligvarebutik skaber nye naturlige 
mødesteder eller understøtter fællesskaberne – medmindre Lejre Kommunes definition af fællesskab 
foregår på en parkeringsplads eller over en køledisk? Ligeledes fjernes der grønne arealer fra søområdet 
ved omlægningen af Søvej – dette skaber ikke nye levesteder for planter og dyr eller øger artsdiversiteten - 
tværtimod! Vores første indsigelse er at lokalplanerne i vores optik slet ikke lever op til Lejre kommunes 
egen definition på en lokalplan – og vi synes derfor at begge forslag bør trækkes tilbage. 

Indsigelsespunkt 2 
Helt overordnede mener vi ikke det giver mening med en ny dagligvarebutik i Hvalsø og slet ikke i 
bymidten, hvor der allerede indenfor kort afstand findes både Fakta, SuperBrugsen og Netto. Vi 
efterspørger ikke denne ekstra dagligvarebutik. Lejre kommune beskriver selv at ”kommunale beslutninger 
[tager] afsæt såvel i faglig viden om, hvad der virker som i reel viden om borgernes, virksomhedernes og 
”stedernes” virkelighed og motivation samt problemforståelse” (https://www.lejre.dk/om-
kommunen/kerneopgaver/pejlemaerker-for-samarbejdet/ under ”Borgernes og stedernes viden”). 

Vi savner evidens for at lokalplanerne faktisk tager afsæt i Hvalsø borgernes virkelighed – da det ikke 
stemmer overens med vores virkelighed. Hvor er de analyser som påviser at Hvalsø borgerne faktisk ønsker 
en dagligvarebutik i byens hjerte? 

Bofællesskabet Buske mener således ikke at kommunen lever op til sit eget pejlemærke, da Hvalsø 
borgerne ikke er blevet spurgt om hvad de faktisk ønsker for deres bymidte. Derfor vil det rigtige være at 
trække lokalplanerne tilbage - og lave en bred demokratisk borgerdebat omkring bymidten (fx via en 
forhøring), så Hvalsø borgerne selv kan være med til at udvikle deres by. 

Indsigelsespunkt 3 
Etablering af en ny dagligvarebutik og parkeringskrævende boliger i bymidten vil medføre mere trafik i 
bymidten og på Søvej. Vi frygter at dette vi skabe en mere usikker vej til skole for vores børn. De kommer til 
at skulle benytte den nye ”grønne forbindelse” fra Hovedgaden til Søvej. Her skal børnene nu krydse en 
ekstra trafikerede Søvej – ligesom de skal krydsning en ekstra vej som forbinder de 2 parkeringszoner (fra 
delområde A og henover den ”grønne forbindelse”). Dette mener vi bestemt ikke fremmer 
trafiksikkerheden. Har man i lokalplanen taget højde for at Skolepatruljerne bør patruljere denne ekstra 
krydsning? Bofællesskabet Buske mener således at lokalplanen bør indarbejde en sikre krydsning af denne 
ekstra vej. 
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Indsigelsespunkt 4 
Lokalplanen angiver ikke hvordan ”den grønne forbindelse” skal fører børnene videre til skolen. 
Forbindelsen ender på den ”forkerte” side af Skolevej (mod syd ved Hvalsø Hallen), hvor der jo ikke er 
etableret cykelsti. Skal børnene så krydse Skolevej en ekstra gang for at komme til skole om morgen, mens 
alle forældrene er på vej for at aflevere? Eller lægger lokalplanen op til de skal køre på fortorvet? Vi mener 
at det skal indarbejdes i lokalplanen hvordan børnene skal komme sikkert til skole. En ekstra krydsning af 
Skolevej i morgentrafikken vil være uacceptabel i vores optik. 
Bofællesskabet Buske ønsker således at lokalplanen tilpasses, så der sikres at vores børn kan komme sikkert 
i skole uden at skulle krydse Skolevej i morgentrafikken. Dette kan evt. ske at anlægge en cykel - og gangsti 
på sydsiden af Skolevej, så børnene ikke skal krydse Skolevej. 

Betragtninger 
Beboerne i Bofællesskabet Buske brænder for fællesskab, grønne natur, kreativitet og frisk luft under 
vingerne. Dette er hovedårsagen til vores bofællesskab overhovedet ligger i Hvalsø. Hvis intentionerne fra 
de to lokalplaner gennemføres vil bymidten, efter vores opfattelse, blive mindre attraktiv. Vi savner en 
kreativ, grøn og levende bymidte, hvor vi faktisk ønsker at opholde os - ikke en kedelig bymidte bestående 
af parkeringspladser og kedelige supermarkeder. Hvorfor ikke anlægge en torvehal, legeplads, grøn park, 
borgerhus, petanquebane, borgercafe, byttested, kunstplads, ”en kæmpe kæmpe”? Mulighederne er jo 
endeløse. De to lokalplansforslag virker triste og visionsløse for vores by – vi synes de ligner et levn fra 
fortiden - og vi tror mange Hvalsøborgere har det på samme måde… 

Ovenstående betragtninger, indsigelser og bemærkninger bedes inddraget i den videre behandling af sagen 
– Vi opfordrer stærkt til at begge lokalplansforslag droppes – og der i stedet laves en ny plan for bymidten
via en bred- og borgerinddragende proces (fx via en forhøring). 

Med venlig hilsen 
Bofællesskabet Buske (9 husstande) 
Raunsbjergvej 26 
CVR: 35329064 



1

67

Fra: Bo Jensen <mail@bojensen.net>
Sendt: 22. december 2020 11:48
Til: Plan (Fællespostkasse + EDS)
Emne: Indsigelse mod Lokalplan LK 79 for Søtorvet og Kommuneplantillæg nr. 18
Vedhæftede filer: flaeskesteg.jpg

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Til Lejre Kommune 

Undertegnede ønsker hermed at protestere mod Lokalplan LK 79 for Søtorvet og Kommuneplantillæg nr. 18. 

SuperBrugsen sælger flæskesteg til 16 kr. kiloet, det svarer omtrent til prisen på kartofler. Planerne om endnu et 
lavpris-supermarked i hjertet af Hvalsø er et kvalitetsmæssigt ræs mod bunden. Der er ikke behov for endnu en 
dagligvarebutik på Søtorvet. Hvalsøs uheldige trafikforhold egner sig ikke til endnu mere gennemfartskørsel ad 
rundkørsler, jernbaneviadukt og hovedgade. Det er opskriften på at ødelægge byen. Står uanstændigt billig 
flæskesteg virkelig på Kommunens ønskeliste? Skal de fine ord om Lejre som grøn og klimavenlig kommune fortsat 
drukne i gyllestank og trafik? 

Lad os nu få prioriteret et cykelsti-net og en markedsplads for lokalt producerede økologiske fødevarer i stedet for 
forgangne tiders discount og privatbilisme. 

Mvh. 

Bo Jensen & AnneMarie Sørensen 
Kløvermarken 30 
4330 Hvalsø 
24 89 79 78 

Billede taget i SuperBrugsen den 19. december 2020: 
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Til Lejre Kommune 
Lejre Kommune er en landkommune og består, som beskrevet i bogen ’Vores Sted’, af 49 landsbyer. Vi, i 
Kisserup Bylaug, arbejder netop for levende og attraktive landsbyer. Derfor undrer det os, at hverken det 
værdimæssige afsæt i 'Vores Sted' eller kommunens aktuelle klimaplan-forslag, stemmer overens med den 
virkelighed, de kommunale politikere vil stemme igennem i lokalplanforslagene LK79a og LK79b.  
I lokalplanforlagene fremgår det, at kommunen planlægger at bygge endnu et supermarked i Hvalsø. Dette 
vil blot trække den lokale handel og aktivitet væk fra landsbyerne, og vi risikerer, at de sidste lokale 
købmænd må lukke, hvis handlen centraliseres i Hvalsø. Hvalsøs aktuelle status som en landsby begynder 
desuden at se noget tvivlsom ud. 
I en tid hvor kommunen har sendt ’Vores Sted – Vores Klimaplan’ i høring giver det ikke meget mening at 
opbygge traditionelle handelscentre, hvis alle dermed skal transportere sig til Hvalsø for at handle. Over 
halvdelen af kommunens CO2-belastning kommer fra transport. Og her er det personbiltransporten, der er 
den store synder. Vi ønsker, at der udtænkes og udvikles mere decentrale løsninger – netop som 
kommunen arbejder for jf. ’Vores Sted’. 
Derfor anbefaler vi i Kisserup Bylaug, at lokalplansforslagene afvises, og at der umiddelbart herefter 
igangsættes en demokratisk proces, hvor der bliver mulighed at indtænke nye strategier for fremtidens 
handel og lokale, klimavenlige services i vores 49 landsbyer. 
På vegne af bestyrelsen, Kisserup Bylaug, 
Lotte Ruegaard Petersen, Aggerup Huse 6, Kisserup 
Mail: lotterp@hotmail.com 



Indsigelse mod fremlagte lokalplaner Lk 30, Lk 79 a og Lk 79 b for Søtorvet 

  Som indfødt Hvalsøer har jeg naturligvis fulgt udviklingen og udbygningen af Hvalsø by igennem mange år, 
og det har været en glæde at se at mange mennesker sætter  pris på de særlige forhold der har gjort Hvalsø 
til et attraktiv bosætningssted midt i noget af landets smukkeste natur, og et enstående kulturlandskab.   
Det var derfor med stor undren at det gennem Søarkadens projekter er lykkedes at få godkentdt 
byggeprojekter som er udviklet til et købstadsmilø ( Køge ) , i Hvalsø  som ifølge Roskilde Amts 
registreringer fra år 2000 repræsenterer  et stationsbymiljø som der burde tages hånd om i forbindelse 
med en udbygning af Hvalsøs bymidte . Samtidig formåede Søarkaden aps den politiske ledelse i Lejre 
kommune til, at man burde acceptere en udbygning af butikskapaciteten til trods for at der var ledig 
kapacitet i byen, og at alle med indsigt var inde på at det foreslåede projekt havde fremtiden bag sig, 
hvilket tiden jo også har vist.  

   Man ønsker så stadig på trods af nævnte erfaringer  stadig at fortsætte en udbygning ud fra de 
foreliggende planer, for at gøre Hvalsø til ”en mere attraktiv by ”. Det som er  afgørende for mennesker der 
ønsker at bo i Hvalsø, er beliggenheden midt i og nærheden til naturen på alle sider som en vigtig  
parameter. Dette bekræftes da også af, at der stort set ikke kan opdrives ledige boliger.  Det  vil have mere 
betydning for attraktion til at flytte til byen at have en grøn og levende  by , med levende mennesker der 
kan agere i et kreativt byrum, end yderligere asfalterede arealer med mastodontbyggerier, der er uden for 
enhver æstetisk og til byen tilpasset  arkitektur.  Det vil vær utilgiveligt at efterlade så sterile miljøer til 
vores børn, bygninger  der når tiden er løbet fra dem vil ligge og svulpe i tidens strøm , i lighed med 
betonbunkers ved vestkysten. 

   Jeg kan kun appelere til, at man viser rettidig omhu og dropper de fremlagte planer , og i stedet anvender 
de ledige  kommunale arealer til mindre boliger i et grønt miljø,- til unge og ældre,  boliger der i den grad er 
efterspørgsel og mangel på i Lejre Kommune. 

Godt nytår 

Venlig hilseen 

Ole Theill Knudsen 

Holbækvej 52,  4330  Hvalsø ,  tlf 22808664 
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Kære 

Hvalsø by har tre supermarkeder i forvejen. Jeg ved ikke hvem, der kan få glæde af flere supermarkeder. Men 

hvis kommunen/andre vil have et supermarked mere, så læg det i udkanten af landsbyen som i Stenlille hvor 

Rema 1000 ligger ved omfartsvejen. Hvalsø bymidte har ikke brug for mere trafik i centrum. 

Turismen stiger i vores byområde pga. den natur vi har. Hvad med at skabe en bymidte, som inspirerer til ude-

liv og aktivitet? Gør det muligt at have boder, så de mange gårde der dyrker grøntsager i kommunen kan sælge 

dem her i byen. Det vil gøre det nemt for mig at handle lokalt og økologisk. 

Med venlig hilsen 

Pernille Andersen 

Raunsbjergvej 13 st.th 

4330 Hvalsø 

+45 22572407

http://dk.linkedin.com/in/keepintouchpernilleandersen 
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Sendt: 22. december 2020 14:36
Til: Plan (Fællespostkasse + EDS)
Emne: Indsigelse mod LK 79B & LK 79B - også vedhæftet som pdf
Vedhæftede filer: Indsigelse lokalplan.pdf

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Kære politikere i Lejre. 

Det er snart 11 år siden jeg flyttede til Lejre kommune, og jeg har alle år været glad for det valg. De sidste 3 år har jeg 

boet centralt i Hvalsø by.  

Lejre kommune har taget imod os som familie og vejledt og serviceret os med alt fra børnefødsler til husbyggeri og 

skoleskift. Tak for det! Som kreativ, selvstædig erhvervsdrivende, prøver jeg også at løfte i byens sjæl med kor, 

kunstbutik, fællessang, kurser og andet.  

Jeg må dog sige, at jeg er tilnærmelsesvis chokeret over at erfare, hvordan sagen omkring Søtorvet håndteres. Det 

lyder hovedløst og hjerteløst i mine ører, og passer på ingen måde ind i mit rigtig gode billede af kommunen og dens 

politikere.  

Jeg bor på Smedeholmen og går næsten dagligt ad Søvej mod stationen. I kender området:  

Efter Den grønne kile er udsynet mod højre Brugsens store gavl af røde mursten. Den opleves, for et menneske som 

jeg, som både rigelig stor og uindbydende i sit udtryk til en lille by som vores.  

Herefter kommer p-pladser – mange. Héle vejen over til Fakta. Asfalt asfalt asfalt. Når der holder biler, har man 

følelsen af, at man er med i ”Cars”, og at det er bilerne, der beboer byen, men nej - og når de er kørt hjem til sig selv, 

væk fra midtbyen, ligger p-pladserne tilbage tomme, golde, hårde, sorte og giver en fornemmelse af forladthed. Det er 

lidt uhyggeligt. Når det har regnet og hele fladen står tydelig, er det et ganske nedslående vue. 

Jeg kan til gengæld godt lide kigget over til den smukke kirke, som for mig repræsenter historien, det varende, ånden, 

sammenholdet. Også kigget til husene langs hovedgaden, som man fra Søvej kan se fra bagsiden, nyder jeg. Det ser 

hyggeligt ud, og giver en følelse af, at her bor mennesker.  

Efter Faktas p-plads kommer faktabygningen. Igen banker en stor hård flade med hvide projektører mod blikket og 

intet i mig giver mig lyst til at stoppe op. Jeg går forbi, eller ser den anden vej, mod søen. Den hélt særlige sø, som vi 

har i vores Hvalsø. Når jeg tænker på vandet i Ribe by, og hvordan det har lykkedes Ribe at skabe og bibeholde liv 

og stemning omkring netop vandet, bliver jeg inspireret og drømmer om Hvalsø som et smukt sted. Hvor søen er en 

del af en hyggelig midtby, med legeplads, masser af grønt, plads til gående, til barnevogne, til løbehjulere og til ældre 

der kan sidde på en bænk og se på det hele udspille sig.  
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Når jeg tænker på, at der åbenbart er økonomiske interesser i at ødelægge både udsyn og grønne områder med 

endnu en stor klods, så bliver jeg ked af det. For det er oftest penge, der får folk til at glemme sjælen i tingene. Jeg 

oplever de udsendte planer som kyniske og jeg tænker, at de, som ønsker at beslutte sådan, i hvert fald ikke selv bor 

i byen. Jeg synes det ødelægger rigtig meget for os og for de, som skal bo i byen efter os. Der bør tænkes meget 

mere visionært. 

Jeg kan heller ikke se hvordan folk i biler, der køber ind, skulle skabe liv i byen. Det er ikke liv, det er konsum og 

overfladisk trafik.  

Gid Lejre og Hvalsø ville gribe muligheden for at være foregangskommune for de åndelige og kulturelle værdier! Det 

er de værdier, der vil tegne fremtiden når forbrug og CO2 rigtig for alvor bliver YT. Og det varer ikke længe.  

Boliger og fællesområder skaber liv og deltagelse, og hvor ofte søges der ikke lejeboliger på diverse opslag? Mange 

sætter slet ikke opslag op, fordi de ved, lejeboliger er mangelvare hos os. 

Jeg synes, afslutningsvis, det er et tillidsbrud at lægge en høringsfrist d. 23.12. hvor alle er juletravle og endda i 

coronatid, hvor vi ikke kan forsamles og tale sammen. Det er en metode, der ikke hører til hverken i vores kommune 

eller i vores land. Hvis der blot er tale om en hændelig tilfældighed at fristen ligger så usmidigt for borgerne, så synes 

jeg man bør tage handling på fejlen og rette op. 

Min tillid vil være intakt, hvis høringsfristen rykkes til efter der bliver mulighed for fysisk forsamling, hvor borgerne 

bliver hørt. Jeg har tanker om, at kommunalbestyrelsen og forvaltningen bør rette op på de processer som står skævt 

i denne sag. Blandt andet at udlægge 2 muligheder for borgerne, som i deres essens er éns.  

Hvalsø by har mange ressourcestærke borgere og det er dem, der skal være med til at tegne byen. Ikke et 

supermarked fra fortiden. 

Jeg takker for Jeres tid og arbejdsomhed, og ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! 

Med venlig hilsen, 

Tine Refsgaard 

Selvstændig kunstner og kulturiværksætter 

Smedeholmen 13 

4330 Hvalsø  



Kære politikere i Lejre.

Det er snart 11 år siden jeg flyttede til Lejre kommune, og jeg har alle år været glad for det valg. De sidste 3 år har jeg boet centralt i Hvalsø 

by. 

Lejre kommune har taget imod os som familie og vejledt og serviceret os med alt fra børnefødsler til husbyggeri og skoleskift. Tak for det! Som 

kreativ, selvstædig erhvervsdrivende, prøver jeg også at løfte i byens sjæl med kor, kunstbutik, fællessang, kurser og andet. 

Jeg må dog sige, at jeg er tilnærmelsesvis chokeret over at erfare, hvordan sagen omkring Søtorvet håndteres. Det lyder hovedløst og 

hjerteløst i mine ører, og passer på ingen måde ind i mit rigtig gode billede af kommunen og dens politikere. 

Jeg bor på Smedeholmen og går næsten dagligt ad Søvej mod stationen. I kender området: 

Efter Den grønne kile er udsynet mod højre Brugsens store gavl af røde mursten. Den opleves, for et menneske som jeg, som både rigelig stor 

og uindbydende i sit udtryk til en lille by som vores. 

Herefter kommer p-pladser – mange. Héle vejen over til Fakta. Asfalt asfalt asfalt. Når der holder biler, har man følelsen af, at man er med i 

”Cars”, og at det er bilerne, der beboer byen, men nej - og når de er kørt hjem til sig selv, væk fra midtbyen, ligger p-pladserne tilbage tomme, 

golde, hårde, sorte og giver en fornemmelse af forladthed. Det er lidt uhyggeligt. Når det har regnet og hele fladen står tydelig, er det et ganske

nedslående vue.

Jeg kan til gengæld godt lide kigget over til den smukke kirke, som for mig repræsenter historien, det varende, ånden, sammenholdet. Også 

kigget til husene langs hovedgaden, som man fra Søvej kan se fra bagsiden, nyder jeg. Det ser hyggeligt ud, og giver en følelse af, at her bor 

mennesker. 

Efter Faktas p-plads kommer faktabygningen. Igen banker en stor hård flade med hvide projektører mod blikket og intet i mig giver mig lyst til at

stoppe op. Jeg går forbi, eller ser den anden vej, mod søen. Den hélt særlige sø, som vi har i vores Hvalsø. Når jeg tænker på vandet i Ribe 

by, og hvordan det har lykkedes Ribe at skabe og bibeholde liv og stemning omkring netop vandet, bliver jeg inspireret og drømmer om Hvalsø

som et smukt sted. Hvor søen er en del af en hyggelig midtby, med legeplads, masser af grønt, plads til gående, til barnevogne, til løbehjulere 

og til ældre der kan sidde på en bænk og se på det hele udspille sig. 

Når jeg tænker på, at der åbenbart er økonomiske interesser i at ødelægge både udsyn og grønne områder med endnu en stor klods, så bliver 

jeg ked af det. For det er oftest penge, der får folk til at glemme sjælen i tingene. Jeg oplever de udsendte planer som kyniske og jeg tænker, at

de, som ønsker at beslutte sådan, i hvert fald ikke selv bor i byen. Jeg synes det ødelægger rigtig meget for os og for de, som skal bo i byen 

efter os. Der bør tænkes meget mere visionært.

Jeg kan heller ikke se hvordan folk i biler, der køber ind, skulle skabe liv i byen. Det er ikke liv, det er konsum og overfladisk tra fik. 

Gid Lejre og Hvalsø ville gribe muligheden for at være foregangskommune for de åndelige og kulturelle værdier! Det er de værdier, der vil 

tegne fremtiden når forbrug og CO2 rigtig for alvor bliver YT. Og det varer ikke længe. 

Boliger og fællesområder skaber liv og deltagelse, og hvor ofte søges der ikke lejeboliger på diverse opslag? Mange sætter slet ikke opslag op,

fordi de ved, lejeboliger er mangelvare hos os.

Jeg synes, afslutningsvis, det er et tillidsbrud at lægge en høringsfrist d. 23.12. hvor alle er juletravle og endda i coronatid, hvor vi ikke kan 

forsamles og tale sammen. Det er en metode, der ikke hører til hverken i vores kommune eller i vores land. Hvis der blot er tale om en 

hændelig tilfældighed at fristen ligger så usmidigt for borgerne, så synes jeg man bør tage handling på fejlen og rette op.

Min tillid vil være intakt, hvis høringsfristen rykkes til efter der bliver mulighed for fysisk forsamling, hvor borgerne bliver hørt. Jeg har tanker 

om, at kommunalbestyrelsen og forvaltningen bør rette op på de processer som står skævt i denne sag. Blandt andet at udlægge 2 muligheder 

for borgerne, som i deres essens er éns. 

Hvalsø by har mange ressourcestærke borgere og det er dem, der skal være med til at tegne byen. Ikke et supermarked fra fortiden.

Jeg takker for Jeres tid og arbejdsomhed, og ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! 

Med venlig hilsen,

Tine Refsgaard

Selvstændig kunstner og kulturiværksætter

Smedeholmen 13

4330 Hvalsø 
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Fra: Maria Katrine Rasmussen <mk.rasmussen@live.dk>
Sendt: 22. december 2020 15:40
Til: Plan (Fællespostkasse + EDS)
Emne: Indsigelse mod LK79a & LK79b

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Jeg sender hermed en indsigelse mod overstående, da jeg ikke støtter lokalplan forslagene. Dels fordi jeg ikke støtter 
op om et ekstra supermarkedet og på den bekostning øget trafik i midtbyen og øget behov for parkering.  
Samtidig vil den nye lokalplan beslaglægge grønne områder ved søen og i den grønne kile, hvilket ikke stemmer 
overens med Lejre kommunes “grønne profil”.  
Ligeledes bør borgerne få en mulighed for at diskutere, hvilken bymidte de vil have.  

Mvh  
Maria Rasmussen 

Sendt fra min iPhone 
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Fra: Heidi <heidi-vang@hotmail.com>
Sendt: 22. december 2020 17:04
Til: Plan (Fællespostkasse + EDS)
Emne: Indsigelse mod LK79a og LK79b

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Indsigelse. Er idag sendt til plan@lejre.dk: 

Kære politikere i Lejre. 

De sidste 3 år har jeg boet centralt i Hvalsø by efter at være flyttet hertil fra Torkilstrup, hvor vi boede i 12 år. Jeg 
elsker at bo her og det samme gør mine børn. 
. 
Jeg har været glad for og stolt over at bo i Lejre Kommune. 
. 
Jeg må dog sige, at jeg er ærgerlig over at erfare, hvordan sagen omkring Søtorvet håndteres på. Det står i kontrast 
til mine forestillinger om lokalpolitik. 
. 
Når jeg tænker på, at der åbenbart er økonomiske interesser i at ødelægge både udsyn og grønne områder med 
endnu en stor klods, så bliver jeg ked af det. For det er oftest penge, der får folk til at glemme sjælen i tingene. Jeg 
oplever de udsendte planer som kyniske og jeg tænker, at de, som ønsker at beslutte sådan, i hvert fald ikke selv bor 
i byen. Jeg synes det ødelægger rigtig meget for os og for de, som skal bo i byen efter os. Der bør tænkes meget 
mere visionært.(lånt fra en anden bekymret borger) . 
Jeg kan heller ikke se hvordan folk i biler, der køber ind, skulle skabe liv i byen. Det er ikke liv, det er konsum og 
overfladisk trafik.  
. 
Jeg håber at man husker at her bor mennesker med hjerteblod og hjertevarme. 
. 
Gid Lejre og Hvalsø ville gribe muligheden for at være foregangskommune for de åndelige og kulturelle værdier! 
Sikke en måde at brande sig på - med værdighed og fremsynethed. Det er de værdier, der vil tegne fremtiden når 
forbrug og CO2 rigtig for alvor bliver YT. Og det varer ikke længe.  
. 
Byg hellere Lejeboliger og fællesområder, om skaber liv og deltagelse. Hvor ofte søges der ikke lejeboliger på diverse 
opslag? Mange sætter slet ikke opslag op, fordi de ved, lejeboliger er mangelvare hos os. 
. 
Jeg synes desuden, at det er et tillidsbrud at lægge en høringsfrist d. 23.12. hvor alle er juletravle og endda i 
coronatid, hvor vi ikke kan forsamles og tale sammen. Det er en metode, der ikke hører til hverken i vores kommune 
eller i vores land.  
Hvis der blot er tale om en hændelig tilfældighed at fristen ligger så usmidigt for borgerne, så synes jeg man bør tage 
handling på fejlen og rette op. Det viser respekt og ansvarlighed. 
. 
Min tillid vil være intakt, hvis høringsfristen rykkes til efter der bliver mulighed for fysisk forsamling, hvor borgerne 
bliver hørt. Det ville klæde kommunalbestyrelsen og forvaltningen at rette op på de processer som står skævt ift. 
projektet. 
. 
Hvalsø by har mange ressourcestærke borgere og det er dem, der skal være med til at tegne byen.  
. 
Med krydsede fingre for at demokratiet, medborgerskab og Borgerindflydelse får sin gang i denne sag ønskes alle en 
glædelig jul og et godt nytår. 

Med Venlig Hilsen 
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Heidi Vang Rasmussen 
Laurbærhaven 30 
4330 Hvalsø 

Sendt fra min iPhone 
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Fra: Pernille Vistisen <kontakt@pernillevistisen.dk>
Sendt: 22. december 2020 17:09
Til: Plan (Fællespostkasse + EDS)
Emne: Indsigelse mod LK79a & LK79b

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Jeg støtter ikke lokalplanforeslagene! 

Da vi flyttede til Lejre kommune var det for at få mere natur, økologi og et bedre børneliv for vores børn. 
Vi laver alle vores indkøb i Hvalsø og trods det at vi kun spiser økologisk og jeg er multiallergiker, kan vi sagtens finde 
alt vi skal bruge i de butikker der allerede er der.  
Vores ældste datter går på Hvalsø skole og vores yngste i den grønne kile på Søvej og jeg ville ALDRIG turde lade 
dem færdes alene og slet ikke på cykel i den trafikale situation der er nu.  
Der er SÅ mange der fætter fra København til Hvalsø/Lejre, ligesom vi selv gjorde for 5 år siden, men vi bliver 
skuffede, fordi byen er usammenhængende, mangler grønne samlingspladser, legepladser og i allerhøjeste grad 
cykelstier... Min søster og svoger har sat deres hus på Lindevej til salg igen, fordi de siden de købte huset har fået 2 
børn og ganske simpelt ikke kan se at Hvalsø kan være byen hvor deres børn skal voksne op, fordi vi er vokset op i 
områder med stisystemer og sikker skolevej og derfor vælger de nu Lejre kommune fra igen, fordi Hvalsø ikke kan 
tilbyde det. Min mand og jeg overvejer at gøre det samme... Det var elles planen at vi ville flytte ind til Hvalsø når 
pigerne blev større, men Lejre kommunes vision for Hvalsø er slet ikke i tråd med tilflytternes ønsker for deres by og 
hånden på hjertet så er det jo primært tilflyttere, især fra København, som er Hvalsøs fremtidige borgere... Derfor 
mener jeg at lokalplanen skal afspejle fremtiden frem for fortiden. 

Med Venlig Hilsen 
Pernille Vistisen  
Thorsvej 15 
4060 Kirke Såby 

Sendt fra min iPhone 
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Fra: Allan Pedersen <amp28@live.dk>
Sendt: 22. december 2020 17:58
Til: Plan (Fællespostkasse + EDS)
Emne: Indsigelse

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Jeg gør hermed indsigelse mod LK79a og LK 79b.  
Det er meningsløst at placere endnu et supermarked på det sted. 
Vh 
Allan Pedersen 
Kjærgårds Vænge 17 
4330 Hvalsø 
Sendt fra min iPhone 
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Fra: Hvalsø Spisehus <hvalsoespisehus@gmail.com>
Sendt: 22. december 2020 18:13
Til: Plan (Fællespostkasse + EDS)
Emne: indsigelse mod LK79a og LK79b

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Indsigelse mod LK79a & LK79b og Kommuneplantillæg 18a & Kommuneplantillæg 18b 

Hvalsø Spisehus vil gerne gøre indsigelse mod de nye lokalplaner for Søtorvets etape 2 (LK79a & LK79b 
og Kommuneplantillæg 18a & Kommuneplantillæg 18b).  

Vi er som lille lokal erhvervsdrivende og byens selvbestaltede  “forsamlingshus” fortalere for en type 
landsbyfællesskab, der er præget af de mennesker, der bor og arbejder i byen og dermed er forankret i 
nærmiljøet. Vi har i Spisehuset i alle årene forsøgt at bidrage til samlende fællesskaber med kulturelle 
indslag, musik, kunst og fællesspisninger.  
Vi synes ikke at yderligere et supermarked med dertilhørende p-pladser på nogen måder er i tråd med 
Lejre Kommunes vision “Vores Lejre” 

Vi mener ikke der er behov for et supermarked mere, men kan alligevel være bekymrede for den øgede 
trafik endnu et nyt supermarked i midtbyen vil skabe, og er bange for at de kunder fra oplandet, som dette 
måske kunne tiltrække ikke vil bidrage til øget liv i byen eller handel i de udvalgsbutikker der ligger i byen - 
kun til øget trafik gennem byen. 

Vi er naturligvis ikke begejstrede for at aktiviteter og handel trækkes væk fra Hovedgaden. Vi ønsker 
nærmere en levende og gerne byfornyet hovedgade som forlængelse af Kropladsen, der for os er byens 
hjerte.  

Vi undrer os over, at man vil gennemføre Søtorvets etape 2 uden en forundersøgelse, hvor man kan få 
klarlagt borgernes ønsker for en yderligere udvidelse af Søtorvet. De ledige butikslokaler, der allerede nu 
er på Søtorvet samt de tomme, der i forvejen er i Hovedgaden bidrager på ingen måde til en hyggelig og 
livlig bymidte, og vi så hellere at de eksisterende tomme butikker måske blev hjulpet på vej med at blive 
attraktive som udvalgsbutikker. 

Vi synes, de to forslag er kedelige og uden spændende visioner for Hvalsø by. Vi opfordrer til at forslagene 
stilles i bero og at der i stedet udarbejdes et nyt forslag for Hvalsø by, hvor borgernes inddrages og høres. 

Med venlig hilsen 
Hvalsø Spisehus  
Hovedgaden 21 
v/ Jane Westergaard og Susanne Dyhr 

Telefon: 52112223 
e-mail:hvalsoespisehus@gmail.com
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Peter Schultz Jørgensen 
Vestergade 12 – Hvalsø 

22. dec. 2020 

INDSIGELSE TIL LOKALPLAN LK 79a og LK 79b 

- samt tilhørende kommuneplanlæg.

Begge de fremlagte forslag lokalplaner vil, hvis de bliver realiseret, føre til et mar-
kant, men unødvendigt, indgreb i Hvalsøs bymidte. Samtidig vil der ikke længere 
være mulighed for den mangfoldige, hyggelige, grønne og trafiksikre bymidte, 
som Hvalsø har brug for i dag, og som vil blive mere efterspurgt i morgen. 

Den spontant opståede lokale gruppe af borger, der har organiseret sig i Bedre 
Hvalsø, har udarbejdet en forslag til en alternativ plan, som jeg kun kan støtte. 

I modsætning til LK79a+b er mit forslag, en plan: 

▪ som gør bymidten til et grønt, mangfoldigt, trafiksikkert og hyggeligt
hjerte for lokalsamfundet. Et sted hvor man får lyst til at slå sig ned og

møde andre borgere.

▪ som giver mulighed for nye former for aktiviteter i en multifunktionel by-

midte. Her kan også virksomheder der forbinder bycentret med lokale
produkter, services m.v. og som kobler sig ind i f.eks. turisme.

▪ som reelt er mere realistisk at gennemføre, fordi det baserer sig på min-
dre enheder, der kan realiseres gradvist sammen med udvikle sig i takt
med de lokale aktørers behov og visioner.

▪ som er mere robust i forhold til fremtiden, og som bedre griber de ten-
denser der er i samfundet.

▪ som bliver til i en løbende demokratisk proces

▪ som er integreret i det øvrige Hvalsøs funktioner, fysiske strukturer og
grønne områder

▪ som ikke forgriber sig på Søområdet, der er i gang med en positiv forvand-
ling til en egentlig bypark for Hvalsø.

Dette er syv blandt mange andre gode kvaliteter, der kan opnås. 

77
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Begyndelsen må være en åben proces hvor borgerne have mulighed for at være 
medskabere sammen med professionelle rådgivere. 

Afrundingen af bymidten skal ske ud fra lokalsamfundets behov. Vi skal ikke ind-
rette byen efter et supermarkeds behov. 

Bedre Hvalsøs plan er et markant borgerudviklet alternativ til Søarkaden Aps's 
projekt og kommunalbestyrelsens LK79a+b. 

I det følgende er angivet med ◘ hvor kommunen bør handle. 

◘ Jeg vil opfordre kommunalbestyrelsen til at stille lokalplanprocessen i bero og
tage en tænkepause til at genovervene bymidtens forudsætninger, potentialer
for en alternativ udvikling og samtidig tage borgernes mange ideer til sig.

Når der foreligger en ny situation, hvad gør man så? 

◘ Kommunalbestyrelsen må erkende Hvalsøs position i et vadested. Det er også

hvad Søarkaden Hvalsø Aps har gjort ved at lav et nyt projekt, som kommunen

straks omsætter i en ny plan.

Men hvorfor begynder kommunen processen med den nye plan ved at lade de-

veloperen stille præmisserne?  

◘ Det bør fremgå af lokalplanens redegørelse at projektet i lokalplanen er udar-

bejdet af Søarkaden Aps og efterfølgende er indarbejdet af kommunen. Når der

i lokalplanen står at den er blevet til i en dialog, er det ikke dækkende.

Den demokratiske proces for udviklingen af dette vigtige sted i Hvalsø løb af spo-
ret inden den kom i gang. Hvordan det bliver grebet an, er afgørende 

Når en developer – Søarkaden Aps – lægger et projekt på bordet – sit helt eget 
projekt uden andre deltagere – og kommunen griber dette projekt og sætter det 
ind i en lokalplan er dialogen blandt byens stemmer reelt død. Det bliver for eller 
imod et projekt. Alle andre muligheder er reelt udelukket. 

Det kan gribes an på en anden måde, som giver et langt bedre resultat. Selv har 
jeg være med på et projekt i Sundbyberg kommune ved Stockholm. Det omhand-
lede Hallonbergen som er et stort byområde med omkring 6.000 beboere i en 
overvejende almen bydel. 

Der var sket det, som nu sker i Hvalsø. Developere havde tegnet deres projekter 

og forventede, at kommunen lagde dem ind i lokalplanen. Af forskellige gode 
grunde blev det dog stoppet. Der blev sat en ny proces op af billedkunstner Ker-
stin Bergendal. 
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Fremgangsmåden var enkel. Der blev lavet en stor model med de eksisterende 
forhold. Helt essentielt: Der var ikke et projekt, der fastlåste processen og samta-
lerne.  

Omkring modellen samledes borgere, developere, teknikere, planlæggere, poli-
tikere, institutioner m.v. sig i en åben og ligeværdig samtale. Alle havde forslag 
at byde ind med. Det fungerer fordi forløbet blev modereret på en måde, at alle 
bidrag fik rum og betydning. 

Det blev til en konstruktiv dialog, hvor den nye byplan blev bygget op nede fra af 
mange stemmer med mange perspektiver. Det blev en ahaoplevelse for de fleste. 
Også developerne indså, at de ville få bedre projekter og dermed en bedre øko-
nomi ud af det til sidste. 

Truslen fra de monokulturelle enkeltprojekter blev afværget. I stedet blev der 
skabt en mere mangfoldig helhed, som alle var tilfredse med. Grebet er som sagt 
en progressiv proces, hvor deltagerne forholder sig indholdet i den fremadskri-
dende plan. Her var det ikke længere nok blot at sige 'jeg mener at...' og tro, at 
det ville være et godt argument i sig selv. Ingen kunne låse sig fast på deres posi-
tioner og dermed afspore den demokratiske dialog. 

Det er et dårligt tidspunkt at fastlåse Hvalsøs bymidte mange årtier frem. 

◘ I stedet bør der lukkes op for en proces, hvor borgerne og andre aktører kan
komme på banen, uden at skulle forholde sig til et næsten fastlås projekt.

Hvis de kan gøre det andre steder, kan Hvalsø vel også. 

Forældede og nye forudsætninger for bymidten i Hvalsø 

LK79a+b baserer sig på nogle forudsætninger som ikke længere er hverken til 

stede eller ønskelige. 

Butikker: I 2013 blev den gældende lokalplan fremlagt til høring. 2008-finanskri-

sen hang stadig i luften. Måske var kommunalbestyrelsen utålmodig og tænkte 

Dialog med deltagelse af mange forskellige slags aktører omkring modellen. Der lægges ele-
menter til og skabes strukturer på status quo-modellen. 
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"bare der dog snart sker noget". Man tog hvad man kunne få. Det var det rum 

Søtorvet spillede ind i og matchede kommunen nøjsomme ambitioner. 

Lokalplan 30 baserer sig på en detailhandelsanalyse fra ICP 'Udviklingsmulighe-

derne for detailhandelen i Hvalsø' dateret 24. februar 2012. Den er baseret på 

data fra 2011. 

I analysen står bl.a., at det er "ICP’s vurdering, at der i 2021 vil være et behov for 

yderligere bruttoareal til dagligvarer på mindre end 1.000 m2, under forudsæt-
ning af, at de butikker, som Netto og Fakta fraflytter, genanvendes og op til ca. 
2.500 m2 til udvalgsvarer i Hvalsø, under forudsætning af, at nogle af de eksiste-
rende butikker relokaliseres til en central bebyggelse." Side 7 i analysen. 

De nuværende butiksarealer er i ICPs daværende perspektiv mere end rigeligt. 
Der er tomme butikker i Søtorvet. 

◘ Der er intet belæg i lokalplanen og i dens redegørelse for, at der er behov for
en udvidelse af butiksarealet i Hvalsø – hverken til supermarkeder eller udvalgs-
varebutikker.

De tre dagligvarebutikker vi har i byen, har tilsyneladende rigelig med kapacitet. 

Der blev i forbindelse med kommuneplan 2017 lavet en yderligere detailhandels-

analyse af ICP. Der står bl.a.:  

"Det er vigtigt, at man sikrer sig, at der er et tilstrækkeligt stort kundeunderlag i 

næroplandet til en eventuel ny dagligvarebutik. Er et sådant lokalt opland ikke til 

stede, men alene valgt på baggrund af f.eks. en meget synlig trafikal beliggenhed, 

vil butikken mere entydigt konkurrere med større dagligvarebutikker i f.eks. 

Hvalsø, Kirke Hyllinge og Lejre, hvor en attraktiv dagligvarehandel er meget væ-

sentlig i forhold til bevarelse af de relativt små bymidter." 

Her kan vi også nævne Kirke Saaby. Et bysamfund af den størrelse uden en dag-

ligvarebutik vil være en markant forringelse af beboernes livskvalitet – ikke 

mindst for ældre. 

◘ Hvad ville ICP's vurdering være i dag? Spørg dem!

Der er sket ændringer i det omkringliggende større byer. Der er kommet flere nye 
dagligvarebutikker til i omegnen. Andelen af borgere der arbejder uden for kom-
munen, er høj. En del handler i Roskilde eller Holbæk, eller på vej hjem f.eks. i 
den nye Rema1000 i Gevninge. 

Internethandelen vinder frem på dagligvaremarkedet. Det er ikke kun et covid-
fænomen. Udviklingen tog fart i 2019. I takt med at udbringningen bliver billigere 
– eller gratis med Amazon – er der ingen tvivl om, at e-handel vil tage en god bid
af dagligvarehandelen.

ICP-analysen er da heller ikke nævnt i LK79a+b. Er det fordi man mener, at den 
er forældet eller er det fordi kommunalbestyrelsen mener, at den slags analyser 
er ligegyldige fordi 'markedet kan vise noget andet'? 
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ICP-analysen indeholder flere forudsætninger og anbefalinger, som ICP næppe 

ville skriver under på i dag. 

◘ Lokalplan LK79a+b opfylder ikke de analytiske krav til en lokalplan for detail-
handel i dette omfang. Det er ikke nok at henvise til en kommuneplan.

◘ Lokalplanen opfylder ikke kommuneplanens § 6, stk. 6, hvor der står, at "i re-

degørelsen til lokalplanforslag, der muliggør etablering af butikker, gøres rede for

bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i

området, friarealer og trafikale forhold."

◘ Hvis kommunalbestyrelsen fastholder LK79a+b skal der gøres rede for påvirk-

ningen af bymiljøet. Det er ikke nok blot at skrive at påvirkningen er positiv eller

lignende.

Det er i øvrigt tale om en markant ændring i forhold til LK30 med nogle voldsom-

mere bygningsvolumener. 

Ambitionerne om et handelscenter med butikker 'langs en perlerække af torve-
pladser med liv 24/7'– som var grundlaget for den gældende lokalplan – er ikke 
opfyldt. Langt fra. De 16 butikker i 1. fase af Søtorvet er der ikke. 

Tværtimod er der tomme butikker og SuperBrugsen, der står bag Søarkaden Aps 
har overtaget flere af dem. Der er ingen tendenser i tiden, der taler for, at det 
flere af denne typer butikker end færre.  

◘ Hvorfor arbejde videre på et koncept, der ikke har virket? En dagligvarebutik
som er erstatning, er ingen løsning, men udtryk for panik og et greb i en lykke-
pose.

Det er heller ikke et dominerende ønske blandt borgerne, at bymidten skal do-
mineres af endnu en dagligvarebutik. 

Livet i byen og torvehallen 

Det har været og er et velbeskrevet tema i Lejre Kommunens plandokumenter, 

at der skal en mangfoldighed af funktioner til for at skabe en levende bymidte, 

som os borgere har lyst til at opholde sig i over længere tid.  

Det er ikke tilfældet med den nuværende bymidte, der er domineret af Fakta og 

Brugsen med de tilknytte p-arealer. Bliver LK79a+b realiseret, vil der blot blive 

mere af det samme – status quo max. 

I Detailhandelsanalyse 2017 udarbejdet ICP for Lejre kommune står: 

"Der arbejdes i Hvalsø på at etablere en torvehal, hvor bl.a. lokalt producerede 

varer skal sælges. I den forbindelse er der udarbejdet en rapport 'Ny Lokal Torve-

hal – Søtorvet, Hvalsø'.  
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En lokalt forankret Torvehal kan tilføre Hvalsø by en unik attraktion og kan være 

med til at styrke det samlede butiks- og byliv.  

Som en væsentlig del af kommunens bosætningsstrategi kan en Torvehal være en 

synlig brik i fortællingen om det gode liv i Lejre og for en organisation som f.eks. 

Realdania eller en interesseorganisation kunne en Torvehal være et pilotprojekt, 

der kunne vise nye veje for, hvordan mindre byer i landområderne kan tilføres 

lokal energi og engagement." 

Der står også, at det er "ICP’s vurdering, at man skal undersøge, hvorledes det 

frivillige lag og lokale ildsjæle i øvrigt kan blive engageret i projektet." 

◘ Torvehallen er skrevet ind i kommuneplanen. Fint, men hvilke initiativer har

kommunen taget for at samle borgerne omkring udvikling af denne idé?

Allerede i ICPs detailhandelsanalyse fra 2013 stod: "Skab forankring af det frivil-

lige liv i bymidterne. Dette vil understøtte de kommercielle funktioner i bymid-

terne.  

Træk kommunens grønne og økologiske profil ind i f.eks. Hvalsø bymidte med en 

funktion, der samler mulighederne for at købe lokale, økologiske produkter, styr-

ker fællesskabet i byen og styrker børn og voksnes viden om mad og madlavning. 

Denne funktion kan bl.a. tilføre kundestrøm til bymidten." 

Der har været forhandlinger med Søarkaden Aps, så vidt jeg ved. Men en torvehal 

kan jo være mange ting. Det behøver ikke at være en byggeklods i et større byg-

geprojekt. Den kan bedre udvikles en enklere, og dermed billigere rammer, og 

den kan, som også ICP er inde på, bygges op af mange forskellige funktioner, hvor 

mange ikke er traditionelle torvefunktioner. 

Der basis for at holde fast i ideen om en torvehal og via en borgerdreven proces 
finde en realisabel form. Kommunen må holde fast i sine ambitioner og prøve 

dem af i stedet for at lade Søarkaden Aps lægge disse ambitioner døde, fordi det 
ikke passer ind i arkadens projektøkonomi.  

Torvehallen indgår i den gældende LK30.  I LK79a+b er torvehallen udskiftet med 

en Aldi.  

◘ Lokalplanen bør begrunde dette skifte i strategi, som i øvrigt også strider mod

kommunens politikker og strategier i øvrigt. (Ved behandlingen af kommunalbe-

styrelsens møde af LK79a+b blev denne begrundet med, at der ikke var væsent-

lige ændringer i forhold til den gældende lokalplan).

◘ Hvad er det for særlige omstændigheder i Søarkadens Aps's projekt, der be-

grunder dette skifte?

◘ Skal visionen om et sted med mange funktioner, herunder en torvehal, i Hvalsø

bymidte skrives ud af den kommende kommuneplan?
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Lejre Kommunes politikker og strategier: 

Plan- og bæredygtighedsstrategi 2020 blev vedtaget til høring på sammen møde 

som LK79a+b. 

På samme møde blev også "Vores sted – vores klimaplan 2020-2050" vedtaget til 
høring. 

Lejre har længe erklæret sig som økologisk kommune, og der satses fint på lands-
byernes udvikling m.v. Lejre kommunen har gode potentialer til at blive en net-
værkskommune. 

◘ Hvordan bidrager lokalplan LK 79a+b til denne udvikling? At planerne kører
parallelt i høringsfasen, er ingen begrundelse for at være tavs om de ellers gode
ambitioner.

Kommuneplan 2017 indlagde en stor dagligvarebutik i centerområdet dog uden 
at præcisere hvor. Der er altså rummelighed til denne dagligvarebutik. Det er om-
fanget af bebyggelsen og dens funktioner, der udløser forgribelsen på byens 

grønne områder. 

◘ Blev der i forbindelse med kommuneplanens udarbejdelse foretage en konkret
rumlig vurdering af konsekvenser i forhold til bymiljø og parkering?

Andre nye forudsætninger og strømninger: 

Der er kommet en del nye borgere til byen. Mange kommer fra større byer og 

søger ud til den økologiske kommune og den mere landsbyagtige skala med ro 

og fællesskaber. 

I denne sammenhæng, men også generelt, er der ændrede normer i forhold til 

byliv og natur. Inden for de blot sidste 2-3 år er især borgernes forhold og respekt 

for naturen vokset dramatisk. 

I denne sammenhæng også en voksende interesse for lokalt producerede pro-

dukter – ikke mindst fødevarer.  

◘ Hvordan griber LK79a+b disse behov, som f.eks. ikke er afspejlet i lokalplanens

formål og heller ikke er udmøntet i paragraffer.

Forhold til anden planlægning i Hvalsø: 

LK79a+b er afgrænset som en øde ø i Hvalsø. Der er næsten ingen planlægnings-

mæssige sammenhænge til byen i øvrigt. 

For eksempel er der i teksten – ét sted – nævnt cykelstier. Og i lokalplan LK79b, 

men ikke LK79a, er der antydet cykelstier. De ender blindt.  
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◘ Og lokalplanen redegør ikke for, hvad der kunne være af sammenhænge med

det omgivne cykelstisystem.

Hvis der ikke er et sammenhængende system, kan de stumper der er antydet i 

LK79a+b, være til mere skade end gavn. Vi ved det ikke. 

◘ Hvad er kommunens løsning på dette i redegørelsen og som supplerende be-

slutninger om en hurtig plan og afsatte penge på budgettet til realisering et sam-

menhængende cykelstinet, som LK79a+b kan indgå i?

◘ Tilsvarende forholder LK79a+b sig ikke til de grønne områder – bortset fra af-

skæringen af Søområdet. Hvad er planen?

Kommunen har i både kommuneplan og i visionen for områdefornyelsen givet 

klare signaler om at naturen skal ind i byen og at biodiversiteten skal fremmes. 

Ord betyder noget. Den ambition kan kun genfindes i LK79a+b i en meget udvan-

det form. 

Søvej omlægges primært for at kunne opfylde et nyt supermarkeds behov. En del 

af Søområdet og det grønne forløb der forbinder området med Den grønne Kile 
bliver inddraget til vej og p-plads. Det er et indgreb i byens grønne arealer, som 
via områdefornyelsen er blevet mere attraktivt og mere anvendt. Dette arbejde 
pågår. 

◘ Hvorfor er der foretaget et skifte i kommunens strategier? At påstå, at det

skam er det samme, vil være arrogant.

Hvad vil der ske med Fakta og brugsen i Kirke Såby. 

At påstå, at LK79a+b blot er en videreførelse af den hidtidige med justeringer, er 

ganske enkelt hasarderet og ansvarsforflygtigende. 

Hvis det alligevel sker 

Hvis kommunalbestyrelsen alligevel vælger at gå videre med de fremlagte lokal-
planer, følger her nogle bemærkninger og forslag: 

I begge forslag er lokalplanområdet angivet til 30.370 m2. 

Miljøscreening: 

Der er ikke foretaget nogen selvstændig screening som grundlag for de fremlagte 
lokalplaner, hvor der står:  

"Konklusion på miljøscreeningen Der er foretaget en miljøscreening af Lokalplan 
LK 30 for Søtorvet i Hvalsø, og på denne baggrund er det Kommunalbestyrelsens 
vurdering, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af Lokalplan LK 79. Denne 
beslutning er truffet ud fra en vurdering af, at de muligheder der ligger Lokalplan 
LK 79 ikke vil påvirke miljøet væsentligt i forhold til de muligheder, der allerede 
ligger i den eksisterende Lokalplan LK 30 for Søtorvet." 
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Denne konklusion er tvivlsom idet der ikke er tale om identiske områder. At ind-
drage en del af Søområdet til vej og parkering var ikke en del af LK30 screeningen. 

Søområdet består af mange forskellige økosystemer, der kræver plads og sam-
menhænge til andre lignende steder. F.eks. er Søområdet forbundet med Den 
Grønne Kile ved Hallen. Som arealet ved hallen ligger nu, er det ikke optimalt i 
forhold til biodiversitet, men det kan med enkle greb gøres mere frodigt og der-
med blive en bedre forbindelse mellem Søområdet og Den Grønne Kile. Flora og 
fauna trives ikke i overskårne økosystemer. 

Søområdet har ændret sig mærkbart positivt i de sidste har år. Det er sket via en 
indsats fra arbejdsgruppen Frodighed og Samspil under områdefornyelsen. Det 
sterile søområde med slået græs, gæs og stenkanter omkring søer er ændret.  

Søområdet er ved at blive til Hvalsøs bypark. Der er nu mere frodigt, der er ved 
at opstå flere rum i området, der er flere fugle (men stadig mange gæs, som vi 
håber at kunne lede hen til den ene ende af søområdet via tiltag). Der er opholds-

steder med borde og bænke. Bibliotekshaven trækker mange borgere. Generelt 
bliver området brugt markant meget mere end for blot to år siden. 

Det kan blive endnu bedre. Det tager tid inden det gror til og inden de nye balan-
cer mellem flora og fauna er etableret. 

Historien om søområdet viser, at det er muligt at omdanne et monokulturelt sted 
til noget mere frodigt og mangfoldigt. Det, som borgerne godt kan lide. LK79a+b 
lægger desværre op til et større monofunktionelt område.  

Indgrebet i Søområdet – godt 25 m – vil forringe oplevelsen i området. Det er 
tydeligt, at folk søger væk fra området ved Søvej og krydset ved skolevej. Flyttes 
vejen og parkeringen vil denne zone forplante sig negativt ind i søområdet og 
devaluere søens sydøstlig ende.  

Illustration fra områdefornyelsens pro-

gram: Liv og Frodighed i Bymidten. 

Lokalplanen er et betydeligt indgreb i 

den østlige del af dette område samt de 

forbindelser der i øvrigt var en del af 

programmet. 
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I stedet for at gøre denne skade på området, og fratage borgerne en del af glæde 
ved at færdes i området, bør der skabes mere frodige steder og korridorer. 

◘ Konsekvenserne af indgrebet i byparken bør vurderes seriøst af fagfolk.

Trafik: 

Hvalsøs vejstruktur er ikke lavet til nutidens trafik. Arbejdet med den nye hoved-
gade har vist det, men der er også andre problemstrækninger. Dette, kombineret 
med fraværet af et cykelstisystem, vil forstærke problemet ved at etablere funk-
tioner, der øger trafikmængden. 

En del af argumentationen for en udvidelse af Søtorvet er, at der er et volumen i 
markedet i oplandet. Det kan kun føre til øget trafikbelastning i et system, der i 
forvejen ikke er velfungerende. Trafikmængden i de sidste ti år er øget mærkbart. 

◘ Hvad er lokalplanens konsekvensvurdering af denne trafikbelastning.

Lokalplanens formål 

Det er vigtige paragrafer fordi, der ikke kan dispenseres fra dem, og fordi de sæt-
ter rammen og ambitionen for lokalplanens øvrige indhold.  

Netop derfor bør de også være velovervejede og afvejede i forhold til bymidten 
som helhed i det strategiske mål, de reelt sætter for Hvalsøs bymidte i flere årtier 
frem. 

Pind 1 "At sikre og udvikle et fortsat handels- og erhvervsliv i Hvalsø." 

Er det virke det primære formål? Det er et meget indsnævret formål i betragtning 

af, at der er meget andet liv, der burde kunne udvikle sig i Hvalsøs midte. Dette 
er jo udtrykt i andre af kommunens strategier f.eks. i områdefornyelsens pro-
gram.  

Projektet og planen strider i både form og indhold direkte imod programmet for 
områdefornyelsen, som kommunalbestyrelsen og ministeriet, der tilsammen har 
bevilget 9 mia. kr. til realiseringen af.  

◘ Disse ambitioner bør udtrykkes i lokalplanen og følges op i bestemmelserne.

LK79a+b lever ikke op til deres eget formål og kommunens andre planer. 

Pind 2: "At sikre kirkens dominans i bybilledet ved at begrænse bebyggelsens 

højde i dele af området." 

Fint formål, men der foreligger ingen reviderede målfaste sigtelinjer i forhold til 
kirken. Den 9 meter høje dagligvarebygning ligger i samme flugt som Fakta. Byg-
gefelt 2 er koten 54,5 m højere end det bagvedliggende byggefelt op mod kirken. 
Topkoten bliver altså 63,5 m. 

I modsætning til illustrationerne i LK 30, er hele bygningshøjden lagt ud i denne 
facadelinje mod vest. Bygningen som samtidig er markant længere end Fakta, vil 
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komme til at fremstår mere voldsom og vil tage udsynet til kirken på et langt 
stræk. 

LK30 har illustrationer med sigtelinjer m.v. Det er ikke med i LK79a+b. ◘ De bør 
justeres og indarbejdes i LK79a+b, ligesom naturligvis ikke de samme tegninger. 

Bygningen og p-arealet vil blive voldsomt dominerende med et stedsfremmed 
volumen i hele Søområdet. 

◘ Er resultatet af LK79a+b bedre eller forringede udsigtsforhold til kirken fra for-
tovet og Søområdet?

Pind 3: "... at skaber et sammenhængende bymæssigt udtryk." 

Hvad betyder det? Handler 'sammenhæng' om ensartethed, tæthed, integration 
af grønne områder i bebyggelsen, en flade at færdes på, eller? Ud fra de spar-
somme illustrationer i lokalplanen kan de kun tolkes som et monokulturelt by-

miljø. Sådan laver man ikke bymiljøer mere! 

Søtorvets 1. etape var et 

voldsomt indgreb i byens 

oprindelige bymæssige ka-

rakter. 
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Handler 'et bymæssigt udtryk' om, at det skal ligne noget by? Hvad er det for en 
slags by – et stykke forstad ved den store omfartsvej i Jylland, et shoppingcenter, 
en landsby eller om en mindre by på Sjælland, der er et hyggeligt, grønt, mang-

foldigt og dynamisk sted, hvor alle borgere i alle aldre ikke kan lade være med at 
slå sig ned, mødes og glædes over hinandens selskab ved siden af de nødvendige 
indkøb. Det sidste vil være bymæssigt. 

◘ Hvis det er det sidste der menes, hvordan er det så udtrykt i planen og i reali-
seringen af den?

◘ Hvad er begrundelsen for at afvige fra områdefornyelsens visioner og virke-
midler?

Pind 4: "At sikre en mere tryg trafikafvikling i lokalplanområdet." 

Det er for så vidt et godt formål. I praksis, som nævnt senere, er der er ikke an-

tydning af en sammenhængende plan for trafik og især sikre cykelstiforbindelser. 
Formålet må vel være, at lokalplanområdet fungerer godt i forhold til omgivel-
serne? Der står blot i § 3.3: Delområde C skal anvendes til trafikanlæg i form af 
vej, parkeringspladser, stier, fortov og cykelstier mv. Planen er fokuseret på p-
pladserne. 

Det er en meget fattig formulering, når det er åbenlyst og erkendt af Kommunal-
bestyrelsen, at Hvalsøs cykelstisystem er nødlidende. 

◘ Det fremgår ikke engang af kortbilag, hvordan cykeltrafikken er løst i lokalpla-
nens område (bortset fra den øst-vestlige forbindelse af Skolevej.

◘ Hvis lokalplanens øvrige paragraffer ikke reelt forholder sig til dette, bør dette
formål udgår af planen. Alternativet at disse planer bliver lavet.

Pind 5: "At skabe kvalitative, trygge byrum." 

Hvorfor kun byrum? Det må handle om hele området og relationerne til den om-
kringliggende by og de landskabelige omgivelser. Vi taler om en central del af 
Hvalsø med omgivelser med funktioner og grønne områder, der skal sys ind i cen-
tret.  

Der mangler opkobling på et sammenhængende cykelstisystem, der mangler en 
grøn struktur, og der mangler ambitionen om at give plads til fysiske strukturer 
og bygninger der kan noget andet end blot at være bolig eller butik. "Kvalitative 
byrum" bliver også skabt af de aktiviteter, der er i og omkring dem.  

Jeg er med på, at lokalplanernes formål ofte er meget løst formuleret, så de ikke 

rigtig kommer til at betyde noget, men det er ikke god planpraksis. Planlovens 
vejledning advarer mod 'tomme paragraffer'. 

Lokalplanens formål er dens politiske del, som derfor bør forholde sig til helhe-
den. Formålet er i sig selv ikke bestemmelser, men angiver retningen for de ef-
terfølgende bestemmelser, som skal være i overensstemmelse med formålet. 

◘ Derfor er er LR79a+b formålet også vigtigt og bør justeres på flere punkter.
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§ 3 Anvendelse

I §3 står: "Delområde A skal anvendes til centerformål: Detailhandel, restauran-

ter, cafeer, frisører, boligformål, offentlige og kulturelle formål samt liberale er-
hverv." 

Det er en rummelig definition der giver muligheder for en torvehal, besøgscenter 
for turisme, borgerdrevne aktiviteter af forskellige typer m.v.  

◘ Sådan må det forstås?

◘ Jeg går ud fra at det er udtryk for at man vil den blandede by? Det må nødven-
digvis være ambitionen. Men så mangler der en balancering af disse funktioner.
LK79a+b foretager en opdeling i butikker og boliger, men hvad med f.eks. kultu-
relle formål, borgerinitiativer og udvikling af torvehal og meget mere.

◘ Der bør indarbejdes retningslinjer og sikres arealer til de nævnte og lignende
formål.

Hvis hele projektet bliver realiseret på én gang – og at hele området dermed bli-
ver fyldt ud – er der ikke fremover mulighed for disse funktioner. 

§ 5 Veje, stier, parkering og adgangsforhold:

I § 5.4 står "Der skal anlægges 115 parkeringspladser i delområde C. Delområde 
C anlægges til fælles offentlig parkeringsplads efter principperne som vist på Kort-
bilag 3." 

I den gældende lokalplan er der udlagt 130 p-pladser. ◘ Der mangler en redegø-
relse for hvordan man er nået frem til de 115 og hvilke overvejelser der ligger 
bag. 

◘ Hvis boligerne i princippet skal betale til en p-fond, må det angives hvad p-
kravet er.

◘ Hvor mange p-pladser er det nye supermarked anslået til at tilføre? Jeg har
spurt i kommunen men har ikke fået svar på denne problematik.

Parkeringsarealerne er ikke udlagt som reel grøn parkering med plads til træer 
og anden beplantning. Der er heller ingen sammenhænge i det grønne tema. 
Hverken på selve p-pladsen eller i forhold til, hvordan de grønne forløb forbinder 
de grønne omgivelser og de bebyggede miljøer. 

Parkering er udlagt som en stor flade. Det har ikke været muligt at forholde sig til 
hvordan terrænet er løst i forhold til niveauer fordi det ikke er vist.  

◘ Hvordan er terrænet løst?

Det nuværende p-areal ved Fakta er forsænket i forhold til det omkringliggende 
landskab. Det betyder at bilerne ikke fremstår så dominerende.  

Som det der ud, vil det nye p-areal komme til at ligge højt i terrænet. Parkerings-
bæltet, der bliver en del længere, vil blive markant mere synligt i forhold til om-
givelserne.  

◘ Der bør laves visualiseringer af dette.



14 

◘ Hvad er i øvrigt begrundelsen for at LK79a+b er betydeligt dårligere illustreret
end den gældende LK30?

◘ En bearbejdet eller ny lokalplan bør forholde sig ikke til, hvordan denne udfor-
dring kan løses.

I forhold til trafiksikkerhed udgør ind og udkørsler for de store lastbiler en risiko. 
Der er i dag to ind og udkørsler for varebiler på en ret kort strækning. Nu kan der 
blive tre. Dette vil skabe mange farlige situationer, ikke mindst for cyklister, børn 
og ældre. 

◘ Trafiksikkerheden bør vurderes og beskrives med løsninger.

◘ Giver det anledning til at flytte al cykeltrafikken over på vestsiden af Søvej?

Om LK79b: Denne variant er bl.a. begrundet med, at den har nogle flere sving, 
der kan virke trafikdæmpende. Sving på en vej kan dog ikke være tages som en 
forudsætning for trafiksikre veje. Hvalsø har andre lige veje, hvor det ikke vil være 

hensigtsmæssigt at forsyne dem med sving. Andre kommuner har løst dette for-
holdsvist smukt og effektiv på lige vej. 

Det bør vurderes om de viste sving i praksis faktisk ikke vil skabe flere farlige si-
tuationer F.eks. er de varebiler der skal til supermarkederne – men også andre 
der f.eks. kører med fragt – ret lange biler. De vil nemt komme til at overskride 
kørebanerne eller fortove/cykelstier i svingene. Dette må vurderes konkret ud fra 
hvordan der rent faktisk bliver kørt. Der er tydelige faremomenter ved denne løs-
ning.  

◘ Er der foretaget en reel vurdering ud fra hvordan trafikken fungerer i praksis?

Regnvand: Udnyttelsen af regnvandet kunne være med til at skabe frodige sam-
menhænge. ◘ Indgår det i planen eller i planerne for planens realisering? 

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

I § 6.1 står: "I byggefelt 5 kan den eksisterende dagligvarebutik udnyttes som så-
dan eller omdannes til mindre udvalgsvarebutikker." 

Hvis Fakta lukker, det er det vi taler om her, kan en anden anvendelse komme på 
tale. Det er et stort fint rum, som kunne egne til fint til kulturelle formål og meget 
andet lignende. 

◘ Man kan spørge hvorfor dette ikke er en generel bestemmelse, der også kunne
gælde for Super Brugsen i delområde B.

Overordnet set giver det ingen mening at lave en lokalplan for et supermarked, 
der samtidig inviterer til at lukke et andet, der ligger ved siden af. Især ikke når 

det vil belaste bymiljøet i Hvalsø og samtidig udelukke andre funktioner, som 
kunne være med til skabe en mere mangfoldig bymidte ud fra borger mange for-
skellige typer af behov.  

◘ Hvad er begrundelsen for denne dobbeltsupermarkedstrategi?

◘ Det er tydeligt i planen, at Fakta kommer til at ligge i skyggen af Aldi – som en
bagside. Er det et bevidst valg, eller kunne bare ikke blive anderledes?
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◘ Og hvorfor mål Fakta ikke have en zone til udstilling af varer?

◘ Er det kommunen eller Søarkaden Aps, der har fundet på og ønsket denne

formulering.

◘ Er Fakta taget med på råd i udformningen af projekt og lokalplan og på hvilken
måde?

◘ Bestemmelsen skal udgå. Der er ingen grund til at ændre på ejendomsværdi-
erne via lokalplanen.

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden

Generelt bør der skabes en variation i de arkitektoniske udtryk, som netop ken-
detegner Hvalsøs bymidte. At videreføre det samme udtryk som i 1. etape af Sø-
torvet vil skabe et monotont bymiljø. De sparsomme visualiseringer i LK79a+b 
fremkalder billederne fra 'Palle alene i verden'. 

◘ Derfor bør det arkitektoniske udtryk være et andet i forhold til typologier, far-
ver og detailløsninger. Dette bør nuanceres i lokalplanen, når der foreligger et
mere bearbejdet projekt.

◘ Det bør fremgå af lokalplanen, at altaner skal etableres uden søjler. Altanerne
i 1. etape har skabt et tungt udtryk, som skæmmer facaderne.

◘ Selve supermarkedets arkitektur er på mange måder problematisk. Ikke mindst
partiet ud mod Søområdet, hvor facaderne virker påklistrede (som i den postmo-
dernistiske periode). Der er behov for en gennemtegning med en ærlig arkitektur
med æstetiske kvaliteter.

§ 9 Ubebyggede arealer

Der står som generel målsætning: "Beplantningen skal have en fremtrædende 
rolle og skal integreres på overbevisende og funktionel vis. Beplantningen i hele 
området skal anlægges med stor diversitet, så den byder på flere forskellige op-
levelser. Træer og buske skal være af egnstypiske arter og udgøre en variation af 
farver, former og dufte." 

Det er vældig fint. Men den gode ambition dør i planen. Der er simpelt hen en 
modsætning mellem det erklærede mål og den faktiske plan. ◘ Der skal ikke så 
lidt mere til, end det der er beskrevet efterfølgende, og som er vist på kortbilag.  

Det gælder generelt og i forhold til forløbet mellem Hovedgaden og Søvej, hvor 
der står at der etableres "grøn korridor". Det er simpelt hen en devaluering af 
dette begreb. Den bør være mere frodigt beplantet. 

◘ Er det administrationens vurdering, at passagen med parkering på begge side
udfylder ambitionen om et grønt og frodigt strøg?

◘ Den specificering af træer lokalplanen har for forløbet ved Skolevej bør udvides
til hele område på grundlag af en plan udarbejdet af en landskabsarkitekt.
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◘ Lært af erfaring: Lokalplanen bør angive dimensioner på plantehuller, jordkva-
liteter m.v.

I § 9.6 står: Belysning af vejarealer, stier og stræder skal finde sted med maksimalt 
6 meter høje standere og med lyskilder, som ikke virker blændende. 

Dette er ikke kvalitativt krav til lys. Lys er generelt et overset tema i denne type 
projekter. Det ender for det meste med teknisk lys og valg af armaturer. Resultat 
er uskønt og ofte blændende lys fordi tilgangen blot er at opnå den normerede 
lux-værdi. 1. etape af Søtorvet er et blændende eksempel på dette.  

◘ Det er en langt bedre løsning, at lade lyset danne rummene.

Når man starter på bar bund, er der ingen undskyldning for at bestræbe sig på at 
gøre det gode. Der hvor lys fungerer er når det giver æstetiske kvaliteter og ved 
at skabe stemningsfulde trygge rum, man har lyst til at opholde sig i. 

Der er lysarkitekter kan noget med lys som en nærmest kunstnerisk bearbejd-
ning. Effekten kan blive stor og så meget dyrere bliver det heller ikke, når der 
alligevel skal laves lys. Det gælder blot om at finde kompetencen. ◘ Dette bør 
gøres. 

◘ Der bør lave en lysplan for hele området incl. omgivelserne og hele forløbet
langs Kulturstrøget fra Kulturhuset til Kropladsen.

Søområdet er via borgernes initiativer ved at blive et smukkere og mere velfungerende 

sted for mennesker og insekter. Også bycentret kunne blive frodigt og mangfoldigt frem 

for monofunktionelt. 



17 

§ 10 Terrænregulering

Der er større terrænforskelle i området end man umiddelbart skulle tro. Terræn 

er noget af det sværeste at løse i en landsskabsplan.  I § 10.1 står: "Der kan ter-
rænreguleres +/- 1 meter fra naturligt terræn." 

Et problem er hvordan det samlede område kommer til at se ud med den skrå-
nende flade. Der er også steder, f.eks. ved Hallen hvor der er en betydelig hæld-
ning.  

◘ Hvordan skal det løses. Afgravning eller?

◘ Der bør laves snit og visualiseringer, der kan indarbejdes i lokalplanen.

◘ Indgreb i terræn må nødvendigvis skulle samles op et sted. Hvordan vil ud-
formningen af kanterne blive?

◘ Hvad vil konsekvenserne være på de tilstødende arealer – uden for lokalpla-
nens område? Søtorvets 1. etape efterlod eksempler på, hvor vigtig denne pro-

blemstilling er, også hvis det 'kun' er landskab.

◘ Det bør fremgå af lokalplanen, at konsekvenserne af terrænregulering skal lø-
ses inden for lokalplanens afgræsning – dvs. uden påvirkning af arealerne uden
for.

Dette tema kan få store konsekvenser, hvilket - igen - taler for at projektet skal 
bearbejdes inden det bliver indbagt i en lokalplan. Her er er brug for stor omhyg-
gelighed. 

Parkering på arealet der bliver til vej og parkering. Det visuelle udtryk vil blive markant, især 

fra nordsiden. Billedet viser evenparkering ved at af hundeklubbernes agilitystævner, hvor 

hele arealet op til klubbernes baner bliver brugt til camping og parkering. 
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§ 11 Grundvand, regnvand og spildevand

Regnvand: Det er uklart hvad det er for vand der ledes ud i søen, og om der er 

miljømæssige problemer med det. 

Under alle omstændigheder vil det være en god idé at udnytte til at skabe større 
frodighed i området. P-pladsen ved stationen gør det. Men der er lavet gode pro-
jekter i flere kommuner, hvor regnvandet tilfører bymiljøet væsentlige kvaliteter. 

◘ Hvis det foreliggende projekt gennemføres, bør udnyttelsen af regnvandet til
at skabe miljøer indarbejdes i projektet og efterfølgende i lokalplanen.

§ 13 Ejerforening

Det fremgår ikke hvilken status p-arealerne får. Forbliver det kommunalt ejet 
jord. 

◘ Skal boligerne købe p-pladser i en p-fond?

Hvis det fortsat vil være kommunalt ejet eller tilhøre en p-fond, skal kommunen 
eller fonden også bestemme design af p-arealerne og deres omgivelser. ◘ Er der 
taget stilling til dette? 

◘ Har kommune eller p-fond udarbejdet et projekt, som ligger til grund for lokal-
planen?

Realisering: 
Rigtig mange borgere har ikke hørt om projektet. Mange jeg har talt med, når de 
ser det, tager sig til hovedet og udbryder så: "Det hjælper jo alligevel ikke noget 
at komme med en indsigelse, fordi det er besluttet". 

Kommunalbestyrelsen bør gentænke Hvalsøs bymidte. At sige, "nu har vi ventet 
på det længe nok" er ingen grund til at forhaste sig, når der er andre muligheder, 
som passer bedre til byen og borgernes mentalitet og behov på lang sigt. 

Hvis kommunalbestyrelsen alligevel insisterer på at gennemføre projektet, må 
der stilles krav til developeren om at det bliver gennemtegnet. Formålet er at få 
bedre løsninger end dem man kan tolke ud af lokalplanen. Det er også at undgå 
en stribe af dispensationer, fordi udfordringerne i området ikke var løst. 

Når der foreligger et gennemarbejdet projekt, som man kan spørge borgerne om 
hvad de mener, kan det hurtigt omsættes i en lokalplan. 

Som LK79a+b er nu, kan de ikke sikre en kvalitet i bebyggelsen. 

Som ejer af en del af arealet – f.eks. supermarkedets grund – har kommunen en 

del flere muligheder for at styre byggeriet. Herunder til at reservere arealer der 
kan sikre en funktionsblanding.  

Kommunen har fat i den lange ende. Brug den til gavn for borgerne og Hvalsøs 
fremtid i stedet for blot at give op og give slip.  



HVALSØ BYLAV 
v/ formand Gert Fabrin, Tølløsevej 15, 4330 Hvalsø 

mobil: 2245 7815, mail: gertfabrin@hotmail.com 

I bestyrelsen sidder desuden:  
Ole Knudsen (næstformand), Finn Nør-Pedersen (kasserer) og Ib Larsen (bestyrelsesmedlem) 

Hvalsø, den 22. december 2020. 

Kommunalbestyrelsen 
plan@lejre.dk 

Lokalplan LK 79 for Søtorvet 

Beslutningen om lokalplanen bør udsættes 

Grundet corona-situationen har det ikke været muligt at afholde offentlige møder om lokalplanforslagene. 
Vi opfordrer til, at beslutningen om vedtagelse af lokalplanen udsættes, indtil det har bliver muligt at 
afholde et offentligt møde. Det virker forkert, at planen forceres igennem, når utallige generalforsamlinger 
og andre møder, f.eks. vedr. Landsbyudvalgets arbejde, er udsat indtil videre. Lokalplanen har været længe 
undervejs, og eftersom der ikke er lavet en endelig aftale med et supermarked, haster det ikke med en 
vedtagelse. 

Høringsfristen bør udsættes til hen på foråret, når der atter kan afholdes borgermøder. 
Forsamlingsrestriktionerne har også forhindret, at private som f.eks. Hvalsø Bylav har kunnet afholde 
borgermøder. Beslutningen om udbygning af midtbyen er en af det vigtigste beslutninger, der bliver taget 
om Hvalsøs fremtid, da de kommende 2-3 generationer skal leve med de beslutninger, vi tager nu. 

Vi opfordrer desuden til, at aflevering af høringssvar ikke er op til ferier eller weekender, hvor der alligevel 
ikke arbejdes med dem. En aflevering efter juleferien ville have givet mere tid til besvarelse, således som 
det sker med klimaplanen og plan- og bæredygtighedsstrategien. 

Anvendelsen af den ubebyggede del af Søtorvet 

Der er sket meget på detailhandelsområdet, siden Søarkaden Hvalsø ApS blev etableret i 2008. Ikke alene i 
Hvalsø men i mange lignende stationsbyer og mindre købstæder er antallet af butikker skrumpet af 
forskellige årsager. Centre i et omfang som Holbæk Megacenter og RO’s Torv har med deres meget større 
udbud fjernet handel ikke alene fra byer som Hvalsø men også fra de traditionelle handelsgader i begge 
byer. Supermarkeder har fjernet eksistensgrundlaget for mange udvalgsvarebutikker, eftersom 
supermarkederne har taget varegrupper ind, som ellers kunne holde liv i disse. I Hvalsø gælder det f.eks. 
kiosker (hvor vi senest havde Ellegaard og Døgneren), isenkræmmere og slagtere. 

Det er muligt at leje sig ind på Søtorvet, og andre udvalgsvarebutikker ville naturligt have etableret sig her, 
hvis de kunne se en forretning i det. Det har ikke været tilfældet, og jo længere tid, der går, desto større 
illusion er det at tro på et større og varieret butiksliv her. 

78



Desuden er internethandelen kommet til, og den vil være i endnu stærkere vækst fremover, bl.a. grundet 
corona-epidemien. 

De udsendte planforslag er i høj grad udtryk for et udviklingssyn, som kikker bagud til en tid, som er 
forsvundet. Derved ligger de sig heller ikke op ad Kommunalbestyrelsens hensigter i Vores sted. I 
lokalplanforslaget er anført side 2, at Lokalplanerne skal nemlig bruges som et værktøj til at sikre de 
stedbundne værdier i lokalsamfundene. Det er nærværende lokalplan ikke et udtryk for.  

Vi opfordrer derfor Kommunalbestyrelsen til at stoppe den påbegyndte lokalplanproces og i stedet kikke 
fremad. Hvad har Hvalsø brug for om 10 år? I hvert fald ikke flere tomme butikslokaler. Den resterende del 
af Søtorvet kan f.eks. bebygges med tæt/lave boliger til unge og ældre i stykket mellem galleriet og 
SuperBrugsen med attraktiv udsigt til søområdet. Herved bliver der mindre brug for parkeringsarealer, og 
den resterende del af Søtorvet kan indgå som en del af hele søområdets helhed. 

Supermarked eller ej 

Vi mener ikke, at der skal bygge et ekstra supermarked på Søtorvet. Søtorvets noget skjulte beliggenhed 
trafikmæssigt vil ikke trække væsentligt flere handlende til byen. Det vil gå ud over Fakta og SuperBrugsen. 
Og Fakta har næsten fået dødsstødet med lokalplanens formulering om, at bygningen kan laves om til 
detailbutikker.  

Et evt. nyt supermarked i Hvalsø bør placeres tættere på borgerne. En sådan placering lever også op til 
kommunens klimaplan. Det er karakteristisk. at de to nyeste supermarkeder i kommunen er placeret ved 
stærkt befærdede veje i Gevninge og Kirke Hyllinge. Det samme gælder planerne for et Rema 1000 i Osted, 
som ligeledes skal placeres ved Hovedvejen. 

Eftersom den eksisterende kapacitet på Søtorvet ikke er udnyttet, giver det ikke mening at give mulighed 
for flere udvalgsvarebutikker.  

I det oprindelige prospekt for Søtorvet var markeret 16 butikker, hvor der nu er 8, se 
http://reteamgroup.com/wp-content/uploads/11-S%C3%B8torvet_Hvals%C3%B8-Danish.pdf. 

Parkeringspladsernes placering vil bevirke, at såvel beboere som butiksbenyttere vil blive irriterede over 
mange parkeringspladsers placering fjernt fra deres behov. 

Det bør fremgå af lokalplanen, hvor mange butikker og boliger, der anslås at komme, bl.a. af hensyn til 
udregning af antal parkeringspladser. 

Søtorvets 1. etape er ikke færdigt 

 Vi mener ikke, at der skal bygges videre på de oprindelige planer for Søtorvet, så længe 1. etape ikke er 
færdigt. Alle lokaler ikke udlejede, og derfor giver Søtorvets butiksdel underskud.  Årets resultat var i 2019 
et minus på 1.417.000 kr. og i 2018 et minus på 1.244.000 kr., se f.eks. 
https://www.proff.dk/firma/s%C3%B8arkaden-hvals%C3%B8-aps/hvals%C3%B8/ejendomshandel-og-
udleje/GRY0QPI10MV/. Søarkadens rang i branchen udlejning af erhvervsejendomme er 15.844 af 16.367 
med regnskab (18.12.2020), se 
https://www.bisbase.com/company/rank.php?virksomhed=S%C3%B8arkaden+Hvals%C3%B8+Aps&branch
e=Udlejning+af+erhvervsejendomme&cid=DK846265&iid=956. 

Bygningerne er heller ikke færdiggjorte. Der mangler stadigt den sidste finish med farverne, og der er 
endnu spånplader uden på en af bygningerne. 



Trafiksikkerheden 

Lokalplanen vil gøre trafikbelastningen som helhed større og krydsningen af Søvej langt mere usikker, end 
den er nu. Flere boliger og flere butikker vil give mere trafik på en af byens mest trafikerede skoleveje. Alle 
supermarkederne får varekørsel tæt på Skolevej. 

Den krumning af Søvej, som lokalplanen foreslår, vil ikke give større trafiksikkerhed. Her skal man huske på, 
at omlægningen af vejen ikke er sket af trafiksikkerhedsmæssige årsager, men er udtryk for et ønske om, at 
parkeringspladserne skal ligge på Søtorvssiden af Søvej.  

Vejens krumning med beplantning af træer vil gøre området endnu mere uoverskueligt, fordi det bliver 
vanskeligere at se den ofte hurtigkørende trafik. I stedet bør satses på trafikchikaner længere nede ad Søvej 
på begge sider af Søtorvet, hvorved farten formindskes ved Skolevej. Samtidig bør det være et ufravigeligt 
krav, at der opsættes en lysregulering af samme karakter som lysreguleringen på Åsvejen. Eftersom der har 
været lysregulering ved krydset Skolevej/Søvej tidligere, bør det være forholdsvis enkelt at geninstallere en 
sådan. 

Renoveringen af Hovedgaden kan betyde, at der flyttes trafik herfra til Søvej. 

Søtorvets arkitektoniske fremtoning 

I det tidligere Roskilde Amt blev Hovedgaden i Hvalsø beskrevet som et bevaringsværdigt kulturmiljø. Det 
har Kommunalbestyrelsens beslutning om at godkende Søtorvet og omdanne butikker til lejligheder for 
længst tilsidesat. Hovedgaden er ikke mere karakteriseret ved et pulserende liv, men er blevet en 
gennemkørselsvej. Søtorvet virker som et fremmedelement i den gamle stationsby med sit kompakte og 
ufærdige byggeri, der ligger langt fra Søtorvets oprindelige omtale af stedet som en nyfortolkning af 
landsbyen. Med lokalplanforslaget om 2. etape vil denne udvikling i endnu højere grad fjerne sig fra 
stationsbyens oprindelige udtryk. 

Hvor LK 30 viste tre adskilte bygninger på parkeringsområdet, er der nu en massiv bygning. Den kommer til 
at virke kolossal med sin højde på 9 m i forhold til Faktabygningens 8,5 m og SuperBrugsens mindre højde. 
At lokalplanen vil give mulighed for at hæve bebyggelsen 1 meter mere kan ligeledes forstærke dette 
udtryk af en kolos (§ 10.1). Bygningens placering tæt på Søvej vil med sin markante fremtoning formindske 
oplevelsen af søområdet. Dette vil virke indrammet og ikke som en integreret del af byen. 

Kirkeindsigtslinjen vil blive ødelagt og kirkens fremtoning formindsket. Kirkeindsigtslinjen bliver desuden 
udfordret af byggefelt 2s kote, som er 54,5, hvor byggefelt 1 er 54,0. Dvs. at byggefelt 2 efter lokalplanen 
kan nå op på en højde på 10,5 m i forhold til Søvej, når der korrigeres for kote og terrænregulering. 

Ingen aftale med et supermarked 

Eftersom der ikke er nogen aftale med et supermarked, kan en godkendelse betyde, at det fremover er 
afskåret for et evt. andet supermarked at placere sig i byen, eftersom der med lokalplanen er disponeret 
over det mulige antal m2, som er til rådighed for dagligvarehandel med de gældende regler. 

Hvis der ikke kommer et supermarked, kan hele grundlaget for lokalplanen være forsvundet, og derved 
kommer der ikke til at ske nogen udvikling af området. 

Yderligere overordnede kommentarer til lokalplanforslaget 

Passagen mellem byggefelt 1 og 2 er alt for snæver. Der vil være meget mørkt og ubehageligt for de evt. 
kommende boliger i stueplan i byggefelt 1, som vil være nødt til at have gardiner/persienner for deres 



vinduer ud til passagen for at få lidt privatliv. Selvom planforslag 79b giver mere plads, er det ikke en 
tilstrækkelig ændring. 

Der er ikke angivet plads til cykelskure og affaldscontainere hverken til boliger eller butikker bortset fra de 
eksisterende fra Søtorvets 1. fase og en enkelt markering ved parkeringspladsen ud for det kommende 
supermarked. Hvor skal de være? 

Taghaverne ud mod det grønne strøg mellem byggefelt 1 og 2 bør i lighed med taghaverne på 
Faktabygningen vende ud mod søområdet. Det vil både gøre lejlighederne mere attraktive og mindske 
indtrykket af en bygningskolos set fra søområdet. 

Der er ikke beskrevet vejadgang til Hovedgaden 38A, hvor Solstrålen har ligget i en periode. 

Strøgets udmunding i Søvej er omgivet af parkeringspladser på begge sider. Det vil helt fjerne 
herlighedsværdien af denne vigtige og indbydende del af Strøget og samtidig gøre området trafikalt 
usikkert. 

Kommentarer til enkelte §§ i lokalplanforslaget 

§ 6.1: I byggefelt 5 kan den eksisterende dagligvarebutik udnyttes som sådan eller omdannes til mindre
udvalgsvarebutikker. Muligheden bør ligeledes gælde den evt. kommende dagligvarebutik, bortset fra at vi
mener, der ikke bør planlægges flere udvalgsvarebutikker. Det giver ikke mening, at der er forskel for
vilkårene på de to dagligvarebutikker.

§ 7.1: I lighed med byggefelt 3 bør vinduespartierne i stueetagen i byggefelt 2 udgøre mindst 40 % af
facadearealet ud mod Søvej for at bryde de tre supermarkeders monumentale udseende. Det samme bør
være gældende for byggefelt 2s facade ud mod Skolevej over for SuperBrugsen af hensyn til passagen
mellem Søvej og Hovedgadens attraktivitet.

§ 7.7: En grøn beplantning vil medvirke til at gøre passagen mellem byggefelt 1 og 2 endnu mørkere.
Lejlighederne i stueetagen vil ikke få sol på grund af den korte afstand til byggefelt 2.

§ 8: Paragraffen bør også rumme en beskrivelse af vægmaleri, eftersom SuperBrugsen og Domea har betalt
og fået udført en sådan ud mod Hovedgaden. Desuden bør der tilføjes, at henvisningskilte altid skal være
retvisende og udelukkende vise de aktuelle butikker m.v. Der er ikke beskrevet dimensioner på såvel
eksisterende som evt. kommende pyloner, skilte og flagstænger.

§ 17.2 Her kan tilføjes: Dog jf. § 14.

Byggefasen 

Byggeriet af 2. etape af Søtorvet og renoveringen af Hovedgaden på samme tidspunkt i 2021 (hvis planerne 
holder) vil give byen nogle uoverskuelige trafikale problemer. Dette især, hvis der forsvinder 
parkeringspladser midlertidigt under byggeriet af Søtorvet. 

Med venlige hilsener bestyrelsen 
Ib Larsen, Ole Knudsen, Finn Nør-Pedersen og Gert Fabrin.
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Støtter bedre hvalsøs plan for alternativ bymidte. 

Mvh 
 Brian Krusegaard 
Nørregade 4 
Hvalsø 

Sendt fra min iPhone 
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Kære kommune, 

Jeg gør indsigelse mod LK79 og LK79b. 

I dag er det præcist 2 år og 2 dage siden jeg flyttede her til Hvalsø med min lille familie. Vi flyttede fra Vesterbro i 
København, og min kone og jeg brugte omkring 7 år på at søge efter boliger, inden vi fandt Hvalsø som en perle på 
Midtsjælland. 
I de to år vi har boet har, er vi blevet bekendte, og fået tætte venskaber, med over 30 andre voksne mennesker, som 
også er flyttet hertil inden for de seneste 5 år. Vi har alle det til fælles, at vi har studeret og/eller arbejdet i 
København (eller anden storby) og nu ville flytte til en by der havde en stemning som landet, men samtidig alle 
provinsens bekvemmeligheder - Det har Hvalsø. 

Man kan sammenligne Hvalsø, med dens nabobyer; Lejre har landets idyl, men mangler provinsens 
bekvemmeligheder, og Tølløse, der er fuld af supermarkeder, men er total død for park og natur. 
Der er en grund til, at så mange, som både er socialt og kapitalt stærke, vælger at flytter til Hvalsø og IKKE til Tølløse. 
Vi vil have det sociale fællesskab og naturen i Hvalsø - ville vi have flere supermarkeder, havde vi flyttet til Tølløse, 
der er boligerne også billigere. 

Jeg vil foreslå at kommunen finder et nyt konsulentbureau der kan vurdere hvordan vi skaber både økonomisk og 
social vækst i Hvalsø. Et konsulentbureau der rent faktisk undersøger demografien på Hvalsøs nytilflyttere, fremfor 
at lade et excel-ark udregne at endnu et supermarked er løsningen for vækst i Hvalsøs centrum. 
Jeg vil hjertens gerne hjælpe jer med at finde et egnet konsulentbureau, hvis I har svært ved at finde nogen. 

Mange hilsner 
Simon Bohr 
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Jeg som ganske almindelig borger har nogle indvendinger. 
Jeg fatter ikke, at man vil have endnu flere forretninger i Hvalsø. Der er butiksdød nok i forvejen, og det 
skete endda før coronaen fik fat - også butiksdød i butikker på Søtorvet.  
Derudover er det en dårlig ide, at der tages så meget af det grønne område. Parkeringspladserne - da de 
nu engang skal være der - ligger bedst placeret lidt nedsænket, så skæmmer de da ikke så meget. - Og 
bryster vi os ikke af at være en grøn kommune? Men det grønne ofres lidt for tit. Forstår heller ikke 
hvorfor facadeskiltene må forøges. Det er nok ikke skiltestørrelsen, der bestemmer om butikken overlever 
eller ej..... 
Mig bekendt, har der heller ikke været en demokratisk proces op til ændringen af lokalplanen.... 

Med venlig hilsen Krista Nørgaard, Vestergade 10 
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TIL   PLAN @ LEJRE . DK   OG  "BEDRE  HVALSØ"  
Uanset  om Søvej  og  Søtorvet  skal  ændres , mener  jeg  at  der  
mangler  sikre  cykelstier  langs  Søvej  i  begge  sider. 
Især  til  børn  på  mørke  eftermiddage  om  vinteren   
og  uden  lygte  på  cyklen.   
Selv om der står blomster-kasser  for at begrænse farten , så  kommer 
både personbiler  og busserne  tæt  på  kantstenen  til  fortovet , når   
de  zig-zagger  mellem  blomster-kasserne.  
Der  bør  være  en  kansten  mellem  vejen og  den  nye cykelsti ,  
ikke  bare  en  hvid  stribe. 
Bilisten  vågner , når  hans dæk  bliver skåret  op  af  kantstenen.  
Det  er  bedre  end  at barnet  bliver  mast  sammen  med  sin  cykel.  
Cykelstierne kan  laves som  i  Nørre-Hvalsø  , hvor  fortov og cykelsti  
er  adskilt  med en hvid  linie mens  vej  og  cykelsti   
er  skilt  ved  en  kantsten. 
Statistisk  er  der  meget  få  alvorlige  ulykker  mellem  
cyklister  og  fodgængere.  
Uden  blomster-kasserne  vil  bilernes  fart  stige  og  der  vil  komme  
overhalinger  i   modsat  retning  af  cyklerne.  
* * * * * * * *  * * 
venlig  hilsen  Lennart   Krantz 
Hyldebjerg-27    4330-Hvalsø  
e-mail:     2PLUS2ER9  @  Gmail . com
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Kære alle sammen, 

Jeg mener, I er ved at begå en kæmpe fejl ved at gennemføre den nuværende plan for Søtorvet. Både 
af demokratiske grunde, og fordi jeg mener, det kommer til at give drømmen, om en mere levende og 
kærlig by, dødsstødet. 
Derudover tror jeg, det kan ende fatalt, hvis det lykkes at øge trafikken igennem byen. Det er 
skolevejen for ungerne, og gør at langt flere vil køre deres unger i skole, fordi de ikke tør andet.  
For slet ikke at tale om, hvad man sælger byen på til alle de kommende bofællesskaber.

Kort sagt, virker det på mig, som en plan, der er tænkt ud fra fortidens principper og i en verden, der 
har ændret sig markant. For hvad enten vi vil det eller ej, kan vi ikke stoppe udviklingen: folk bruger 
mere net butikker end fysiske butikker – og det resulterer i døde byer over alt i landet. 
Og så virker det som en plan, I prøver at haste igennem. Det vækker min skepsis. 

Jeg, og min familie, ønsker os løsninger der skaber rigtigt liv i byen – og ikke kun overfladisk trafik. Det 
kunne være en velfungerende legeplads, en klatrevæg eller en petanquebane, hvor vi kan mødes og 
drikke en kop kaffe med andre fra lokalsamfundet. Eller at vi tegner linjerne for et torv med 
lokalproducerede varer, så byen går forrest i miljø og CO2-debatten. 

Jeg undrer mig over, at man ikke ønsker at tænke større, og mere langsigtet eller bare overvejer, om 
den aktuelle plan overhovedet vil virke længere. Og hvis den gør – altså øger handlen i byen - 
resulterer det i en øget trafikgennemstrømning et sted, hvor alle ungerne skal cykle hjem fra skole. Og 
er det, det vi vil?
Det gør mig som forældre utryg, og betyder at jeg i langt højere grad vil køre mine børn end at lade 
dem cykle selv. Og hvorfor er vi så egentlig flyttet på landet, når vi ikke kan give ungerne en større 
selvstændighed ved at lade dem cykle selv? Hvorfor skal vi begynde at frygte dødsulykker rundt om 
hjørnet ligesom inde i byen? 

Jeg ønsker mig grundlæggende en større snak om visioner for byen, og hvor den er på vej hen – i en 
ny tid – der måske kræver at vi tager et andet værktøj op af skuffen end det vi altid har brugt.

Med venlig hilsner 

Mathilde Riis Holm 

--  
Mathilde Riis Holm 
Journalist (DJ) 



 Lejre Kommune 

4320 Lejre.         Hvalsø 22-12-20. 

Att: Kommunalbestyrelsen. 

Vedr.: Indsigelser og bemærkninger til forslag til lokalplanerne LK 79 a og LK 79 b. 

Forslagene har begge stor afgørende indflydelse på  og ændre væsentligt den nugældende kommuneplan 
med tilhørende gældende lokalplaner. 

Forslagene skærer begge en del af område 6.R3, ” det rekreative område ”Søen ved Søvej” og  område 
6.01, der er udlagt til offentlige formål, specifikt til skole- og idrætsområde, bibliotek, lokalarkiv, kulturhus 
og musikskole. ( lokalplan 60). 

Forslagene lægger op til at udvide centerområdet, der er beskrevet geografisk i  6.C1. i den nugældende 
kommuneplan. 

Der har tidligere været indtil flere lokalplanforslag til dette område, specifikt i forhold til privat aktørs ønske 
om, at opføre kombinationer af boliger og butikker på ”Søtorvet”.  Disse har tidligere holdt sig indenfor 
område 6.C1. i kommuneplanen (og tidligere kommuneplaner). Den overordnede planramme. 

I forbindelse med opførelse af Hvalsø Hallerne og lokalplanarbejdet i den forbindelse, blev de omgivende 
arealer betegnet som særligt værdifulde for de kommende generationers muligheder. Jeg mener derfor, at 
det er bydende nødvendigt, at reservere tilbagestående arealer til kommende offentlige behov for 
udvidelse af fællesfaciliteter. 

Lokalplan LK 30 havde 500 m2 som max. for butiksstørrelse, hvilket var i overensstemmelse med ønske fra 
Søtorvet´s side. 

Nu er der så et nyt ønske om at få plads til butiksstørrelse op til 1200 m2, hvilket sammen med mere end et 
latent behov for arealer til parkering betyder, at man ønsker at disponerer over ”naboens” arealer, i dette 
tilfælde Lejre Kommunes arealer. Vores fælles arealer. 

Ønsket er at skabe mere liv og sammenhæng mellem kulturområdet og Søtorvet. Jeg mener ikke, at dette 
vil ske, ved at flytte Søvej 30-40 meter mod vest og lægge et byggefelt på tværs af denne forbindelse. 

Hvis forslaget gennemføres, vil endnu flere brugere af Hvalsø Hallerne og Hvalsø Skole / bibliotek/lokalarkiv 
skulle passerer  Søvej som svage trafikanter, end det sker nu. Dette forhold også set i lyset af et andet 
ønske om at gøre skoleområdet bilfrit. 

Det vil skabe mere trafik på Sandbechs Alle, Åsvejen og Horseager, ud over det der vil komme fra 
Hyllegårdsområdet. 
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Der er ikke i materialet angivet hvem der skal betale for omlægningen af Søvej, eller betale for de 
forsinkelsesbassiner af regnvand ,der ligeledes omtales som en nødvendig investering. 

Det er ligeledes ikke angivet hvordan fordelingen af arealet er ejermæssigt. Eller sagt på en anden måde: 
hvor mange kvadratmeter skal der bruges af vores fælles jord for at tilgodese privat investors 
byggeprojekt.?. 

Man kunne også spørge: Hvad tjener Lejre Kommune ved at sælge de pågældende arealer ? 

Eller: Forpligter Lejre Kommune sig til at finansiere omlægningen Søvej ved at godkende lokalplanen ?. ( er 
der sat penge af til det i budgettet ? ) 

Kortbilag 3 viser, at der vil være ca. 30 p-pladser imellem byggefelt 5, det nuværende Fakta og byggefelt 2. 
Disse p-pladser skal foruden Fakta´s kunder bruges af de nuværende lejere i Søtorvet. 

Samme kortbilag viser, at der vil komme ca 35 p-pladser vest og syd for byggefelt 2, der skal servicerer en 
dagligvarebutik på 1200 m2 samt de 40-45 nye lejligheder. 

De resterende p-pladser på kortbilaget er placeret omkring Hvalsø Brugs, i nogenlunde samme antal som 
det kendes i dag. 

Det er meget for få p-pladser til at servicerer en ny dagligvarebutik og et nyt sæt lejligheder.  

Ingen steder i materialet er det angivet, hvorvidt der skal etableres ladestandere til elbiler. 

Busholdepladsen er blevet flyttet længere væk fra lejlighederne end den nuværende placering. 

Det udsendte kommeplantillæg er ganske kort, og foreslår, at der kan opsættes større skilte og logoer. Jeg 
ved ikke om der er belæg for større omsætning i forhold til strøgkunder med større skilte. De lokale 
beboere ved godt hvor butikkerne er. 

Opsummering : 

Kommuneplanen og lokalplaner skal  bl.a. medvirke til at sikre en bæredygtig udvikling af Lejre Kommune. 

I § 15 side 21 er det i lokalplanforslaget anført, at med en vedtagelse af Lokalplan LK 79 for Søtorvet 
ophæves Lokalplan 71 for Sarbjerg, Lokalplan 60 for Hvalsø Skole og idrætsanlæg, Lokalplan 76 for Hvalsø 
bymidte og Lokalplan LK 30. 

Ganske store ændringer og konsekvenser både fysisk og miljømæssigt har en gennemførelse af 
lokalplanforslaget. Der vil ikke være plads til fremtidig udbygning af Hvalsø Hallerne. Det åbne rum i det 
rekreative område amputeres. 

Jeg må på den baggrund anbefale kommunalbestyrelsen ikke at godkende nogle af de to udsendte 
lokalplanforslag. 

Med venlig hilsen 



Poul Ricard Christensen 

Folehaven 12 

4330 Hvalsø. 
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Kære Lejre Kommune, 
Som beboer i Hvalsø, glæder det mig når der er nye tiltag og udvikling i byen. Men jeg gør hermed indsigelse mod 
den fremlagte nye plan med ændring af søvej og ny dagligvarebutik.  
Jeg har enormt svært ved at se resonnementet i at inddrage yderligere grønne områder i denne plan. Der er i 
forvejen inddraget en stor del af det grønne område ved søen og bag hallen til daginstitution. Det grønne område 
ved søen er det eneste rekreative område i Hvalsø bymidte- et sted som der betyder meget og som lokker os til 
bymidten fra villakvartererne. Lejre skulle gerne være en grøn kommune, og det harmonerer ikke med at der bliver 
inddraget grønne områder for en parkeringsplads.  
Desuden frygter jeg for trafiksikkerheden omkring skolen og sportshallen. I forvejen kan det føles lidt som russisk 
roulette at bevæge sig rundt i Hvalsø by til fods eller cykel, da der er mange biler og høj hastighed. At føre vejen 
endnu tættere på skolen, vil ikke gøre dette bedre.  

Jeg håber i vil tage dette op til overvejelse. 
Mvh Louise Maegaard 
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Hej Mette 

Hermed kommer Fors kommentering til kommuneplanstillæg og lokalplan. 

Kommuneplanstillæg nr. 18A og 18B 
Befæstelsesgrader 

Ved fjernelse af områder fra 6.R3 og 6.O1, skal det sikres at befæstelsesgraderne for områderne stadig 
overholdes.  
I den forbindelse er 6.R3 omfattet af 0% befæstet areal (Lokalplan 76, område S). Vil dette overgå til 
befæstet areal ved inddragelse i det nye tillæg?  
Området er allerede under pres i forbindelse med oversvømmelser over serviceniveau. Det er derfor 
nødvendigt, at ikke befæstede arealer ikke inddrages til at blive befæstede, da dette vil kunne forværre 
problemet.  

Lokalplan LK79B og Lokalplan LK79A for Søtorvet 
Befæstelse 
Under bebyggelsesprocent står der, at der max må bygges 95%. Bebyggelsesprocenten skal fordeles på etager, 
således at områdets afløbskoeffiecent ikke overskrides. I denne vurdering skal inddrages samtlige befæstede 
tilsluttede arealer. Dette har betydning for risikoen for oversvømmelse i oplandet.  

Regnvand 
Der ligges i lokalplanen op til, at en forsinkelse af regnvand vil være nødvendigt. Der er under lokalplanens 
bestemmelser dog ikke præciseret nogle tiltag til forsinkelse af regnvand indenfor området.  
Jeg har nedenfor vedhæftet et udsnit fra SCALGO for oversvømmelser i området. Som det ses er der stor risiko for 
oversvømmelse af området, hvor der skal bygges, hvortil det også er et større kloakopland som leder til søen 
igennem lokalplansområdet.  

Der skal i den forbindelse allerede nu afsættes areal i lokalplanen til et eventuelt bassin i lokalplansområdet.  
For bassinet skal der huskes at der også skal sikres vejadgang.  
I lokalplanen skal det også præciseres at håndtering, drift og vedligeholdelse af anlæg til regnvandshåndtering 
indenfor området varetages af ejerforeningen.  
En note hertil er at det er yderst væsentligt at der bliver etableret nogle effektive regnvandsløsninger, som ikke blot 
er at lave hældninger omkring bygninger, da dette vil være et presset område for potentielle oversvømmelser. 
Det skal i den forbindelse præciseres i lokalplanen, at Fors ikke er forpligtet til at være medlem af grundejerforening, 
selvom spildevandsselskabet måtte eje arealer indenfor lokalplansområdet. Hertil deltager Fors heller ikke i 
eventuelle vejlaug.  

Udstykning 
Det er ikke defineret hvorvidt delområderne udstykkes. Dette vil have betydning for tilslutningsbidraget og det er 
derfor nødvendigt at der kommer en tydelig udstykningsplan, for at Fors kan præcisere tilslutninger og 
tilslutningsbidrag! Når en grund udvides vil det medføre opkrævning af supplerende tilslutningsbidrag.  
I den forbindelse ligges der i §4.1 op til, at der er mulighed for yderligere udstykning. Dele af lokalplansområdet er 
allerede tilsluttet spildevand. Det er dermed bygherres ansvar at bekoste og opføre spildevandsanlæg til nye 
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matrikler indenfor eksisterende tilsluttede arealer. Fors kan efter opførsel tilbyde at overtage anlæg vederlagsfrit, 
hvis dette lever op til Fors krav for anlæg.  
Der ligges i lokalplanen op til blandet bolig og erhverv. Dette vil have betydning for tilslutningsbidraget. Det vil 
derfor være en fordel at udstykke området, så bolig og erhverv separeres.  

Fredninger 
Det skal gøres opmærksomt på at lokalplansområdet er indenfor kirkebyggelinje. Der skal i lokalplanen sikres en 
hensigtsmæssig placering af ledningsanlæg og andre anlæg til forsyning, så der kan gennemføres en effektiv og 
økonomisk forsyning af ejendomme.  
Søen i område S (Lokalplan 76) er fredet, hvortil området også er udpeget som særlig drikkevandsinteresse. Der 
ligges i §7.5 op til, at der skal anvendes zink. Dette kan være skadeligt for det omkringliggende miljø, og det frarådes 
derfor at anvende dette materiale. Hvilket også kan anses for at være i strid med §11.1. 

Er der spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, så tag endelig fat i mig 😊 

God jul! 

Venlig hilsen 

Asta Hooge Poulsen 
Projektleder 
Plan, Udvikling & GIS 

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 



Hvalsø Bymidte - en ny begyndelse
Denne plan er udarbejdet af Bedre Hvalsø, som er en gruppe 
borgere, der ønsker at udvikle Hvalsø bymidte:

■ Til et frodigt sted med et mangfoldigt liv og
forskellige slags funktioner

■ med hyggelige rum og inviterende miljøer

■ i en markant grøn struktur, der forbinder
Søområdet, Den Grønne Kile og den gamle
grusgrav.

■ �������������������������
��������������������

Det projekt som Søarkaden Hvalsø Aps har udarbejdet, og 
som kommunen har indarbejdet i to næsten identiske forslag til 
lokalplaner, kommer ikke  i nærheden af denne vision.

���������������������, i et vadested, 
hvor det vil være fatalt at låse sig fast til en løsning, der er ud-
tænkt i en tid, vi nu er ved at forlade. 

Nogle har udtrykt frygt for, at Hvalsø vil dø, hvis der ikke kom-
������������������������i mener tvæ-
rimod, at vores forslag bedre vil understøtte både borgernes 
hverdagsliv og byens økonomiske liv.

Dette er ikke et færdigt forslag, men en invitation til borgere, 
foreninger, erhverv, investorer og andre samt til kommunalbe-
styrelsen. Vi ønsker en revurdering af muligheder og forudsæt-
ninger for den videre udvikling af Hvalsøs bymidte. 

Dette er vores bud på en begyndelse.

Planen er udarbejdet af borgergruppen Bedre Hvalsø. 22. december 2020
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Bedre Hvalsøs plan 

Planen bygger på:

Borgernes behov i dag og i fremtiden samt på 
hvilke funktioner, der kan være med til at skabe 
en mere levende multifunktionel – og dermed 
mere robust – bymidte. 

Byrum i en menneskelig skala, som har æste-
tiske sanselige kvaliteter, som gør byrum til 
autentiske steder, der er rare at opholde sig i. 
Det handler bl.a. om variation, tilpasning til byens 
skalaer, rummenes inviterende kvaliteter m.v.

Lejre som en grøn og frodig kommune ved at 
udvikle forbindelserne til omegnens natur, gøre 
de grønne områder i byen mere frodige med 
mere biodiversitet samt om at trække det grønne 
forløb igennem bymidten.

Disse kvaliteter har vi indarbejdet i denne plan for 
Hvalsø bymidte.

Vi har udarbejdet tre varianter for muligheder-
nes rum, der er den bebyggelige zone i vores 
plan. Formålet med dem er at vise, at spændet 
af løsninger er stort. De er navngivet ud fra deres 
hovedfunktion, men det indgår også andre funkti-
oner i planen.

Variant 1 - Krydsfeltet 
Varian 2 – Væksthuset
Variant 3 – Boliger 

Alle elementerne i varianterne kan kombineres 
indbyrdes, og der kan komme nye funktioner til.

Vi har også udarbejdet et forslag til en helheds-
������������������������
grønne struktur. De er placeret sidst i hæftet.

Variant 1: KRYDSFELTET

Krydsfeltet ligger der��������������-
velsesture mødes med Kulturstrøget og Hoved-
gaden. Stedet retter sig derfor til både turister og 
egnens borgere. Bygningen med et trov er placert 
ud mod Skolevej og Søvej for at skabe byrum. 

Variant 1: VÆKSTHUSET

Væksthuset er til dyrkning og til mindre arrange-
menter. Det kan være et mødested i hverdagen 
med en café m.v. I andre bygninger kan der være 
butik med egnens produkter som føde og kunst-
håndværk.

Den  åbne overdækkede torvehal kan bruges 
til fællesspisning, mødested for unge, musikar-
rangementer, fortælleaftener.

Variant 1: BOLIGER

Behovet for boliger til ældre i Hvalsø er stort, men 
der er også behov for boliger til unge. Denne type 
boliger vil ligge godt på dette sted. Det er samti-
dig boliger, som ikke udløser et stort p-behov. 

Ud mod strøget kan der være andre funktio-
ner, der understøtter krydsfeltet af borgeraktivite-
ter samt brugere af Skjoldungestien og Istidsru-
ten. 



Grøn parkering
75 pladser

Mulighedernes rum

Eventparkering 

under træer

Ind- og ud- 
kørsler til P.

Kommunalt ejet 
areal og vejareal

OVERORDNET 
STRUKTUR

Funktionerne i ’mulighedernes rum’ skal spille 
sammen med Skolevej, der forbliver i sit nuvæ-
rende tracé. Vejen omdannes til et grønt forløb 
som den østlige del af Kulturstrøget mellem Krop-
ladsen og Søvej.

Ved at lægge funktioner helt ud til Søvej opnås en 
sammenhæng mellem øst- og vestsiden af Skole-
vej. På den måde undgås en adskillelse, som vil 
være en konsekvense af et parkeringsbælte.

Mulighedernes rum omfatter både kommu-
nalt og privat ejede arealer med bygninger. 
Dette kunne evt. give visse begræsninger 
for visionens realisering, men en samlet 
udvikling af området kan åbne muligheder 
for både de nuværende ejere, andre aktører 
og borgerne.

Sikker grøn krydsning 

af Skolevej ved Søvej

V������������������������
overgang, der kobler Søområdet og Den Grønne 
Kile nord-syd.

Ved en opdeling af det store rum i mindre afgræn-
sede enheder skabes mere intime, overskuelige 
og rolige rum.

Der er etablere 75 p-pladser med to ind- og 
��������������������������
dag. De nye funktioner, der er foreslået, er ikke 
særligt p-plads-krævende. 

Parkeringens udtryk dæmpes ved at beholde 
det sænkede niveau i forhold til omgivelserne. 

De eksisterende muligheder for eventparkering 
og camping til f.eks. ved hundeklubbernes agili-
tystævner, Skovløberen m.v. beholdes.

����������

Bycentret er koblet op i et nye sammenhængen-
de cykelstinet, der forbinder station, skole og 
center. 

Hvad mulighedernes rum kan blive er beskrevet 
efterfølgende. Ideen er at tilføje andre kvaliteter 
til bymidten, så det ikke bliver et monofunktionelt 
handelsmiljø.



Variant 1: KRYDSFELTET

Bygningen ud mod Skolevej og Søvej med torv 
er blevet et multifunktionelt besøgsscenter. Det 
�����������������������, der 
kommer til byen via netværket af natur- og kultur-
ruter.

Stedet er koblet op i nogle af de programmer, 
som Nationalpark Skjoldungernes Land har ud-
viklet. 

Overnatning foregår i shelter i den runde byg-
ning og i omegnen. Cykeludlejningen er der godt 
gang i, ligesom de sultne vandrere benytter både 

café med ishus, hvor man kan købe en hjemme-
lavet heimskringla.  

I butikken bliver der solgt og købt nogle af de 
talrige produkter fra egnen (grøntsager, æg, øl, 
chololade, kunst, kunsthånrværk m.v.)

Byttestedet er kommet op at stå sammen med  
administrationen af deleordninger. 

I en af de eksisternde bygninger har små virk-
somheder slået sig sammen i et innovativt  loka-
lefællesskab. 



Variant 2: VÆKSTHUSET

Væksthuset er så stort, at det bliver brugt til både  
at dyrke i og til mindre arrangementer. Det er 
blevet et falde-ind-sted, med café, ishus m.v. Der 
er ved at blive anlagt en fælleshave. 

I en af bygningerne er der en butik med pro-
dukter fra egnen i form af chokolade, grøntsager, 
kød, æg, ost, øl, mel m.v. Derfor er der etableret 
et netværk for distribution fra de mange produ-
center i oplandet. Det er blevet et markant projekt 
i den økologiske kommune, Lejre. 

Kunstnere og kunsthåndværkere på egnen  
har her fundet et sted, hvor de er synlige med et  
udsalgs- og udstillingssted, der er understøttet af, 
hvad der ellers foregår i miljøet.

Den overdækkede torvehal bliver brugt til 
fællesspisning, mødested for unge, musikarran-

gementer, fortælleaftener m.v. Med torvehallen er 
et af de vigtige oprindelige elementer i planen for 
Søtorvet realiseret. 

Super Brugnsen og Fakta mærker en vækst i 
omsætningen på grund af den attraktion mulighe-
dernes rum er blevet.



Variant 3: BOLIGER 

�����������������������, er 
glade for at bo der. ’Her er hyggeligt’ siger de, 
fordi  der er forskellige former for borgerdrevne 
aktiviteter.  Nogle af dem hjælper med til at passe 
caféen. Enkelte af boligerne er beboet af unge. 

Også i denne variant af planen viste det sig, 
at der var plads til nogle af de tidligere nævnte 
medborgerfunktioner. 

Ud mod strøget er der andre funktioner, der 
understøtter krydsfeltet af borgeraktiviteter samt 

turisterne, der benytter pit-stoppet. 
Der er fremskredne planer om at bygge en ny 

torvehal på pladsen ved den hvide bygning, hvor 
der hidtil har været solgt grøntsager m.v.

Denne plan er blot en et ind-
spil til en begyndelse.
En invitation til videre dialog.



I områdefornyelsens program er visionen, at 
bymidten skal være 'porten til naturen'. Omkring 
Hvalsø, i omegnen og længere ude, er der man-
ge forskellige typer af landskaber. Opdyrkede, 
fredede, med skov, overdrev, søer og fjorde. I 
Bidstrup Skovene er der afsat store arealer til 
naturskov og urskov.

������������������������
af Nationalparken Skjoldungernes Land er byen 
alligevel reelt en del af den og indgår i de initiati-
ver, som nationalparken har under udvikling.

Hvalsø ligger nemlig umanerligt godt i forhold til 
nære og fjerne destinationer. 

Strømmene gennem byen
En tendens, der blev forstærket af covid-19-kri-
sen, er en øget interesse for færden i naturen. 
For at komme tæt på den og at vide mere om den 
i dybden. Oplevelsen af at bevæge sig i naturen, 
ofte i små bevægende fællesskaber, har sat sig i 
mange som en essentiel livskvalitet.

Det er nemt at komme til og fra København med 
��������������������������
som start- eller slutpunkt. 

Vandrere bruger Skjoldungestien. Cyklende 
tager den 390 km. lange Istidsruten, der løber 
rundt om Isefjorden og igennem Vestsjælland. 
Cykelvejen Munkeruten fra Roskilde til Næstved 
går også gennem Hvalsø ligesom Klosterruten fra 
Roskilde til Ringsted, der er for vandrere.

Mange kommer igennem Hvalsø via de cykel- og 
gangruter, som passerer 'mulighedernes rum'. 
Stedet kan derfor udvikles som et krydsfelt med 
understøttende funktioner.

Som ’byen i naturen’ er Hvalsø heldig med stadig 
at have naturområder centralt i byen. Det grønne 
hjerte skal forbindes med de omkringliggende 
landskaber.

Strategien for udvikling af tur-krydsfeltet kan 
������������������������
nære opland. Der er en del muligheder, som 
afventer en realisering. Det kunne f.eks. være en 
genoplivning af ’Vandets vej’.

KRYDSFELTET
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KRYDSFELTET I MULIGHEDERNES RUM

Der er mange ruter for cyklende og gående i 
Hvalsøs omegn. Et forløb igennem storsko-
ven.

Skjoldungestien og Istidsruten krydser ved Sko-
levej. Mamutten ”Max Tundra” er trukket frem i 
den store granitsten af kunstneren Oluf Manske. 
Stenen skal stå på Istidsruten ved Ordrup.

Vi ser et potentiale i at udnytte dette kryds – 
hvor også Kulturstrøget og Hovedgaden mødes 

– som en vigtig funktion, der kan indgå i udviklin-
gen af mulighedernes rum.

Markstien ved Åstrup. Systemet trænger dog til at blive forbundet på en række strækninger igennem de fine 
landskabet. Her ved Åstrup.



En torvehale er en del af strategien:

”En lokalt forankret Torvehal kan tilføre Hval-
sø by en unik attraktion og kan være med til 
at styrke det samlede butiks- og byliv. 
... Som en væsentlig del af kommunens 
bosætningsstrategi kan en Torvehal være 
en synlig brik i fortællingen om det gode 
liv i Lejre og for en organisation som f.eks. 
Realdania eller en interesseorganisation 
kunne en Torvehal være et pilotprojekt, der 
kunne vise nye veje for, hvordan mindre byer 
i andområderne kan tilføres lokal energi og 
engagement.
... Det er ligeledes ICP’s vurdering, at man 
skal undersøge, hvorledes det frivillige lag og 
lokale ildsjæle i øvrigt kan blive engageret i 
projektet.”

Lejre Kommune - Detailhandelsanalyse 2017
Torvehallen er skrevet ind i kommuneplanen.

I den gældende lokalplan er der en torvehal. Den 
tager vi til os. Den indgår også i Lejres kommune-
plan 2017, hvor der står: 

”Der arbejdes på at etablere en torvehal med 
salg af blandt andet lokalt producerede varer. 
Måske må torvehallen tilføres flere funktioner, fx 
undervisning eller frivillige aktiviteter, for at sikre 
det nødvendige vedvarende liv. En lokalt forank-
ret torvehal kan tilføre Hvalsø en unik attraktion 
og være med til at styrke det samlede butiks- og 
byliv.”

Dette vil vi gerne bidrage til at realisere. Derfor 
er en torvehal et nøgleelement i vores plan. Vi 
ser det ikke som et forkromet nyt hus fra begyn-
delsen. Det umiddelbare afsæt må være, hvad vi 
har, og hvad der kan etableres som enkle kon-
struktioner. Denne slags steder udvikler sig bedst 
gradvist. 

Det kan f.eks. være et åbent overdækket 
torv, der kan bruges til mange typer af aktiviteter 
– både de organiserede og dem er opstår spon-
tant. Borgerne i Vig har f.eks. etableret en sådan
torvehal, som de bruger til koncerter, fællesspis-
ninger, møder og meget andet.

Væksthuset
Væksthuset kan fungere sammen med torvehal-
len, eller direkte være en del af denne. Væksthu-
set skal være så stort, at det – udover at dyrke 
grøntsager og krydderurter – også kan rumme 
andre typer af aktiviteter i ly af den enkle kli-
maskærm. Det kan være en lille café i det hyg-
gelige ude-inde-miljø med oplæsning af egnens 
unge forfattere og digtere o.s.v. 

Erfaringen andre steder fra viser, at hvis 
stederne er indrettet rigtigt med en uformel stem-
ning, så kommer folk og slår sig ned. Der er man-
ge nye borgere i Hvalsø, der vil føle sig tiltrukket 

�������������������������
��������������.

�����������������������
med krydsfeltets tilbud til turister. F.eks. som et 
besøgscenter – eller pit stop – for dem der bruger 
cykel- og gangruterne.  At komme til en by, som 
har et hyggeligt miljø kan være en stor attraktion.

Ophold og hygge 
Hvalsø grønne områder skal trækkes ind i cen-
tret. I dag er der ingen grønne steder at slå sig 
ned i denne del af bymidten, som er domineret af 
parkering. 

Ved at skabe mere afgrænsede og oversku-
elige rum, kan det blive attraktivt at ’falde ind’, 
når man er ude og handle og møder nogle man 
kender: ’Lad os lige sætte os over i .....”

De gode rum dannes af:  
■ Design med detaljer, mindre proportioner, vari-
ation i materialer og muligheder for forandringer.

■ Af de funktioner der er i og i tilknytning til rum-
met.

■ Af de mennesker der bruger rummene. For at
det kan fungere, skal der være en menneskelig
skala og ro.

■ En dimension mere kan tilføjes her – borger-
nes deltagelse i planlægning og realisering af
stedet.

■ Det må også være en ambition, at det er rum
og funktioner, som kan fungere i alle årstider.

TORVEHAL OG 
VÆKSTHUS

Billedet er fra Sct. Hans 
Have der er blevet et fint 

miljø i i Roskilde med 
mødesteder og arrange-

menter. Det kan naturligvis 
aldrig blive det samme pro-

jekt i Hvalsø, men det kan 
inspirere. For eksempel er 
zonen mellem væksthuset 

og det offentlige rum et 
attraktivt sted.
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visiOn hvalsø

Vi vil arbejde for at folk, der ankommer, bor og handler i Hvalsø, 

oplever en særlig atmosfære af sanselighed og nærhed til naturen. 

både gennem opdyrkning af byens og bymidtens naturkvaliteter, 

biodiversitet og frodighed samt via nye forbindelser mellem byen og 

den rige natur omkring. 

At ankomme til Hvalsø skal være som at ankomme til et sted, der 

emmer af lokalt liv, foreningsliv, fugleliv, planter, handelsliv, insekter, 

åndsliv, historie, bevægelse og mennesker. Et sted, hvor man både 

kan slå sig ned, leve godt, og lade sig lede videre ud i naturen. 

sammen får vi byens grønne hjerte til at banke, og derigennem skaber 

vi en særlig atmosfære af nærhed til naturen.

sammen får vi Byens grønne 
hjerte til at Banke vi skaBer Byen sammen!

Hvalsø rummer engagerede borgere, foreninger, ildsjæle og et 

bylav, der brænder for byens bedste. Der er brug for alle kræfter, når 

vi skal overkomme udfordringer og skabe nyt. Ved at styrke vores 

samarbejder på tværs i byen, opnår vi den kraft, der skal til.   

Derfor bygger vi broer til hinanden, vi gør hinanden gode, vi skaber 

mødesteder og etablerer nye platforme for vores samarbejder. Vi 

tør sætte barren højt, vi stiller krav, og sammen tager vi ansvar for 

at skabe den by, vi holder af og drømmer om - for vi er byen.

“Nu er det vigtigt, hvordan 
vi vælger at ‘tale hinanden 

op’ i denne lidt slukørede 
perle af en by, så vi får 

løftet vores bosted, 
arbejdssted, fristed, 

handelsted, idræts-, kunst- 
og kultursted ind i et nyt og 

gladere kapitel.

Borger Hvalsø

“Vi skal samles på kryds og tværs 
omkring alt det, vi brænder for i 

byen – for vi er byen, og det er os, 
der skaber tingene sammen. Jeg er 
overbevist om, at vi alle har en lille 

ildsjæl i os, der brænder for vores by.”

Foreningsrepræsentant fra Hvalsøs Idrætsliv

SAMMEN FåR VI BYENS GRØNNE 
HJERTE TIL AT BANKE

Vi vil arbejde for at folk, der ankommer, bor og 
handler i Hvalsø, oplever en særlig atmosfæ-
re af sanselighed og nærhed til naturen. Både 
gennem opdyrkning af byens og bymidtens 
Naturkvaliteter, biodiversitet og frodighed samt 
via nye forbindelser mellem byen og den rige 
natur omkring.

At ankomme til Hvalsø skal være som at an-
komme til et sted, der emmer af lokalt liv, for-
eningsliv, fugleliv, planter, handelsliv, insekter, 
åndsliv, historie, bevægelse og mennesker. Et 
sted, hvor man både kan slå sig ned, leve godt, 
og lade sig lede videre ud i naturen. Sam-
men får vi byens grønne hjerte til at banke, og 
derigennem skaber vi en særlig atmosfære af 
nærhed til naturen.

Byfornyelsesprogram for Områdefornyelsen i Hval-
sø. September 2016.

Musik under træerne: En hyg-
gelig eftermidag med koncer-
ter afholdt af Lejre Musikskole 
i Søområdet. Stedet er veleg-
net til mellemstore udendørs 
arrangementer i nær kontakt 
med bycentret. 
Bliver vejen flyttet vil det ikke 
være muligt længere.

Hvordan gør vi?
Det har ikke være muligt på grund af tid og covid-
vilkårene at samle mange mulige fremtidige aktø-
rer, som kan være med til at skabe mulighedernes 
rum med funktioner.

Der foreligger dog nogle tilkendegivelser fra 
enkelte, som udtrykker velvilje til at udvikle netop 
dette sted på grund af dets beliggenhed. Det dre-
jer sig foreløbig om kunst- og kunsthåndværk og 
fødevarer.

Andre funktioner, der kan kobles på. Et sted 
hvor borgerne kan bytte ting, de ikke længere skal 
bruge og en deleordning. Kommunen arbejder 
med et projekt for reparation for brugsting. Der kan 
også være muligheder for mindre virksomheder. 

En anden aktør er Nationalparken Skjoldungernes 
Land, der arbejder på et projekt med cykeludlej-
ning som led i deres tur- og turismestrategi. Der 
kan være enkle former for overnatning i f.eks. shel-
ter (den runde bygning), men også overnatningstil-
bud i byen eller omegnen. 

Hvalsø er udset til en sådan lokalitet, hvor der 
kan samles funktioner, som kan understøtte både 
�������������������������-
er på tegnebrættet. Byen kan på den måde blive 
markedsført via Nationalparkens platforme og 
programmer.

Vi skal igang
Det gælder om at koble mange aktiviteter sammen 
for at skabe en kritisk masse for funktioner, økono-
mi og en løbende drift i området. 

Nøglen er en proces, hvor aktørerne kan mødes 
og pulje deres interesser. Afsættet for udviklingen 
kan være de eksisterende ideer og bygninger. 

’Kilowatt’ i Bologna: Stedet 
er skabt af og er drevet af 
borgerne. Der er filmforevis-
ning, små koncerter, café, 
eksperimenter med økologi, 
eventsted for børn, en kon-
sulentvirksomhed  og meget 
mere. 
Det er et uformelt sted, hvor 
man kan slå sig ned uden at 
man skal købe noget. Stedet 
bliver brugt af mange unge 
til lektielæsning og gruppear-
bejder.

Vi er sikre på, at der vil komme nye initiativer til, 
når stedet først er begyndt at tegne sig. Der er 
masser af potentialer i Hvalsø, som ikke har fundet 
et sted at frisætte sig.

Der behov for at udvikle et mere sammenhængen-
de koncept som samler nogle af tidens strømnin-

ger med turisme, lokal produktion og udvikling af 
bymidten i en mindre by. 
Mulighedernes rum kan med dette formål være eg-
���������������������������

Bedre Hvalsø håber at kommunalbestyrelsen vil 
spille med på disse tanker.



MULIGHEDERNES RUM I 

DEN I DEN GRØNNE STRUK-

TUR

Planen viser et areal - mulighedernes rum 
- som kan udvikles med forskellige typer af
funktioner. Hvad der skal ske må opstå i en
skabende proces med deltagelse af borgere,
virksomheder, foreninger m.v.

Mulighedernes rum skal væves ind i en sam-
menhængende grøn struktur for at understøtte 
dannelsen af en større biodiversitet og skabe 
sammenhængende mere oplevelsesrige forløb 
for borgerne.

Søområdet er under omdannelse til en egent-
lig bypark. Det der før var et overvejende 
monofunktionelt renset område er blevet mere 
frodig via en borgerdreven indsats.

Dette projekt er ikke færdigt, men konturerne 
af, hvad det kan blive til, er ved at tegne sig. 

For at de forskellige økologi og kan udvikle 
sig hver for sig og i samspil er passagerne for 
��������������

Den Grønne Kile har potentialer, men mangler 
en plan. Det vi være oplagt at gøre også Den 
Grønne Kile til et borgerdrevet projekt for at 
styrke sammenhængen mellem bymidten, de 
borgere, der færdes her, med de nye borgere i 
det store byudviklingsområde vest for Hvalsø.

Det kunne også blive en social proces via 
denne brede borgerdeltagelse.

���������������������
ikke nok påskønnet område i Hvalsø. Ved at 
koble det mere ind i den grønne struktur kan 
������������������������
mellem søområdet, den grønne kile og den 
gamle grusgrav.

Her bliver udformningen af det grønne 
spor langs hele Skolevej og videre frem til den 
gamle grusgrav afgørende.

MULIGHEDERNES RUM

KRYDSFELTET

Søområde - Byens Park

Det grønne spor

Den Grønne Kile

��������������

Den Gamle  



Cykelknudepunkt

T����������

Cykelsti - dobbelt eller enkelt

Cykelsikker stillegade

Skjoldungestien

Istidsruten - cykelspor

STATION 
Cykel hot-spot. Start og slutpunkt på 
Skjoldungestien

KULTURCENTER:
Skole, kulturhus, kusik-
skole, bibliotek m.v.

BYCENTRET:
Blanding af hårde og 
���������.

SAMMENHÆNGENDE 

STRUKTUR FOR BLØDE  

TRAFIKANTER

�����������������������. 
Især for cyklende og gående. Der er mange 
børn, der færdes i området, som bruger sko-
le, hal, bibliotek, musikskole m.v. til og fra alle 
sider af byen.

Samtidig er færdslen til fods og på cykel til 
og fra stationen - efter åbningen af tunellen - 
øget markant uden, at der er fulgt op med sikre 
forbindelser.

Der er tre knudepunkter i planen:

- Stationen er ved at blive opgraderet som et
hot-spot for cykler.

- Skolen og andre funktioner i området.

- Centret ved mulighedernes rum, Super Bru-
gesen og Hovedgaden ligger der, hvor Istidsru-
ten og Skjoldungestiden krydser.

Stationen, skolen, biblioteket, hallerne og det 
nye bycenter skal forbindes med cykelstier. 
Krydsninger af veje skal være sikre, også for 
børn. Hvalsø skal være en tryg by at færdes i 
for alle. 



Baggrunden for Bedre Hvalsø forslag til en alter-
nativ plan for Hvalsø bymidte er Søarkaden Aps’s 
projekt, som kommunalbestyrelsen har indbagt i 
den lokalplan, der har været til høring frem til 23. 
december 2020. 

Det er ikke en god plan. Derfor har Bedre 
Hvalsø, sammen med denne plan, indgivet et 
høringssvar med kritik af:

■ At bymidten bliver et monofunktionelt miljø,
som beslaglægger hele den resterende del af by-
midten. Andre mulige funktioner, der kunne bidra-
ge til bymidtens mangfoldighed, bliver udelukket i
lang tid fremover.

■ At projekt og lokalplan har fået et for stort vo-
lumen, så centret kommer til at brede sig ud i de
grønne områder.

■ At projektet er baseret på en dagligvarebutik,
der ikke er brug for og der er rigelig rummelighed
i Søtorvets 1. etape.

■ At bymidten vil blive formet af et tredje super-
marked i området samtidig med, at der inviteres
til at den eksisterende Fakta bliver lukket. Super-
markedernes  kasser passer meget dårligt til et
bymiljø som Hvalsøs.

■ At der bliver etableret ét langt parkeringsbælte
på et skrånende terræn (og som ikke er ned-
sænket som det nuværende p-areal ved Fakta).
Planen har ikke løst terrænforholdene. Det vil
blive en ørkenagtig oplevelse. Relationen mellem
bycentret, Søområdet og den øvrige del af Skole-
vej bliver brudt op.

■ ������������������������
betyde en asfaltering af en ikke ubetydelig del af
Søområdet. Samtidig forsvinder forbindelsen mel-
lem den grønne forbindelse mellem Søområdet.

■ At det foreliggende projekt, i sit indhold og i sin
bearbejdning, ikke lever op til de kvalitetskrav, der
må gælde for et så vitalt projekt i Hvalsøs bymid-
te. Konsekvensen er en mangelfuld lokalplan og
����������������������.

Dette er et særlig alvorligt problem, når der 
ikke har været mulighed for at gennemføre et 
borgermøde med præsentation af projektet og en 
drøftelse af det i dybden. 

Behov for demokratisk proces

V������������������������-
sen lever op til ånden i lovgivningen. I planlovens 
§ 24 Stk. 7. står, at det skal sikres ”at fristen er
passende og tillader rimelig tid til at informere
�������������������������-
rede sig på og opnå reel deltagelse i processen.”

På grund af covid-19-omstændighederne har det 
ikke været muligt at gennemfører borgermøder. 

Det forstår vi godt. Andre metoder er dog mulige.
Vi har selv benyttet dem i udarbejdelsen af 

denne plan og til andre aktiviteter. Men vi kan 
også konstatere, at det under disse vilkår er mere 
tidskrævende processer. 

Dette er dog ikke en opfordring til blot at forlænge 
høringsfristen, men til at holde en tænkepause, 
hvor kommunalbestyrelsen og borgerne: 

■ For det første får mulighed for at genoverveje

forudsætningerne for det foreliggende projekt
fra Søarkaden Aps.

■ Og for det andet for at igangsætte en proces,
hvor de faktiske muligheder for udvikling af

Hvalsøs bymidte bliver afsøgt i lyset af tidens

nye tendenser. Meget har ændret sig siden den
gældende lokalplan for Søtorvet blev vedtaget.

��������������������
former til at udfolde en sådan proces.

Generelt kan vi sige, at vi er nødt til at hæve 
baren for kvalitet i byggeprojekter i Hvalsø. Der 
mangler et nyt miljø, som borgerne kan pege på 
med stolthed.

Vi kan ikke se, at det haster med at få LK79a+b 
vedtaget. Vi har tid nok. Bare at fylde byen op 
med projektet i LK79a eller b er en fattig ambition.

Under alle omstændigheder bør der – hvis kom-
munalbestyrelsen insisterer på Søarkaden Aps’s 
projekt – foreligge et markant bedre og mere 

gennemarbejdet projekt som grundlag for en 
bymidteplan og for den formelle aftale med kom-
munen om salg af jord til Søarkaden Aps.

HVORFOR DENNE PLAN - OG HVORDAN KOMMER VI VIDERE?
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Fra: Karen Dorthea Scheel Jensen <karendorthea@gmail.com>
Sendt: 23. december 2020 12:35
Til: Plan (Fællespostkasse + EDS)
Emne: Indsigelse til lokalplan for Søtorvet

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Kære Byråd i Lejre Kommune 

Jeg vil gerne gøre indsigelse mod lokalplanen for Søtorvets etape 2 af to årsager: 

1) Omlægningen og byggeriet vil formentlig skabe mere trafik i området ved søen. Et område som er skolevej for
børn fra alle dele af Hvalsø.
Kære Byråd, jeg ved, at I ikke alle bor I Hvalsø, men ville I selv ønske dette for jeres egen by? Flere biler og dermed
flere trafikanter for skolebørnene at forholde sig til? Mere bilos og larm i kernen af byen? Det er selvfølgelig
sandheden i mange store byer, men vi er en lille by - lad os værne om de styrker, vi har i det. Ikke forsøge at blive en
mini-storby. Jeg kan se i et indlæg i Lejre Avis, at Søvejsomlægningen delvist er tænkt som en forbedring af
trafiksikkerheden på skolevejen. Jeg kan kun bakke op om dette mål, men jeg er ikke enig i midlet. Der må kunne
laves en løsning, som passer bedre til Hvalsø. Og som ikke sender flere biler ind i centrum af Hvalsø. Vi er selv flyttet
hertil fra København. Det er absolut ikke biler, supermarkeder og butikker, vi blev lokket af. Derimod nærhed,
foreningsliv, overskuelighed for børnene, naturen tæt på og integreret i byen. Lad os holde fast i det, der gør Hvalsø
sejt, i stedet for at få det til at ligne alle andre steder.

2) Søen er hjertet i byen. Vores by hedder HvalSØ. Byen og søen hænger sammen, og jeg synes, det er synd, at
pakke vores sø endnu tættere ind i veje og parkering.
For at søen har en reel funktion i byen, skal der være et stort grønt område omkring den. Ellers får man ikke lyst til
at bruge området - det bliver degraderet til et sted, man bare går eller kører forbi. Søtorvsplanen spiser en del af det
grønne område, og jeg set udtalelser om, at det blot er et lille stykke græs som fjernes. Og at det kan erstattes ved
at inddrage et andet grønt område på den anden side af søen. Men jeg er uenig i, at inddragelse af det område vil
veje op for det fjernede. Det ligger på den anden side af søen, og det er netop bræmmen af grønt hele vejen rundt,
som gør, at man vil være ved søen. Og uanset hvor lille et stykke vi taler om, så vil det stadig betyde mindre grønt. I
forvejen er det grønne på den side af søen meget smalt. Lad søen blive ved med at være byens åndehul. Lad os
prioritere natur over asfalt. Om noget bør vi lave mere grønt rundt om søen - ikke mindre.

Jeg håber, I vil tage indsigelsen i betragtning. 

Venlig hilsen Karen Scheel Jensen 

-- 
Venlig hilsen 

KAREN DORTHEA SCHEEL 
Tlf: 6195 1121 
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Fra: Cecilie Bidstrup Nielsen <cecilie.bidstrup@hotmail.com>
Sendt: 23. december 2020 16:38
Til: Plan (Fællespostkasse + EDS)
Emne: Indsigelse mod LK79a & LK79b

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Kære Lejre kommune 

Jeg støtter Ikke lokalplan forslagene - og ønsker ikke et ekstra supermarkedet med tilhørende trafik i midtbyen, på 
den side af banen. 
Planen bør desuden sendes ordentligt i høring så beboere i hvalsø kan være med til at afgøre hvordan en central 
grund kan udnyttes bedst muligt. 
Udnyttelsen af det centrale stykke bør især inddrage naturlige elementer i langt højere grad og et fokus på det 
dominerende antal børnefamilier der er i byen, med legeplads og andre "opholdsrum". 
Derudover bør der itænkes et endnu bedre forløb mellem hovedgaden, Søtorvet og søen, så disse bliver langt mere 
sammenhængende. 

Mange hilsner 
Cecilie Bidstrup Nielsen 
Tølløsevej, Hvalsø 

Få Outlook til Android 



Kirke Hvalsø - Særløse Menighedsråd 

 Hvalsø d. 4. januar 2021 

Lejre Kommune 

Indsigelse mod LK 79 Søtorvet 

Hvalsø Menighedsråd har gennemgået forslaget til lokalplan 79, og har sammenholdt denne 
lokalplan i forhold til den nuværende lokalplan 30 for Søtorvet. 

Bygningshøjden – forslaget til ny lokalplan tillader op til en meter højere bygningsmasse i forhold 
til den nuværende lokalplan 79, hvilket forringer indsynet til Hvalsø Kirke. Dette finder vi 
uacceptabelt.  

Bygningsmasse – Bygning 2 bliver i forslaget en stor massiv bygning mod 3 mindre bygninger i den 
nuværende lokalplan. Denne ændring vil yderligere begrænse indsynet til Hvalsø Kirke, hvad vi 
ligeledes finder uacceptabelt. 

Da vi ved møder op til vedtagelse af lokalplan 30 gjorde opmærksom på, at vi var nået den 
absolutte smertegrænse indenfor kirkefredningsgrænsen, kan det næppe komme som noget 
overraskelse at vi ikke kan acceptere de ændringer der ligges op til i Lokaplan 79.  

Med venlig hilsen 

Peter W Rasmussen 
Formand – Hvalsø-Særløse Menighedsråd 
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Indsigelse mod lokalplanforslagene LK 79 a og b. 

Jeg har en række indsigelser mod de to lokalplansforslag for Søtorvet i Hvalsø: 

Antallet af dagligvarebutikker 
Der synes absolut at være rigeligt med dagligvarebutikker i Hvalsø. Som beboer i Hvalsø opleves 
det ikke, at der hverken er trængsel i de nuværende butikker eller mangelfuldt udbud af varer. Der 
er således ikke behov for yderligere dagligvarebutikker. 

Trafikforholdene i Hvalsø 
Trafikforholdene i Hvalsø er dårlige. Der tåles ikke mere trafik. Hovedgaden er ofte blokeret i flere 
minutter så passage til fods eller tilkørsel fra sidevej er vanskelig. 
Der er kun de to veje, Hovedgaden og Søvej, der leder trafikken gennem byen i nord-sydgående 
retning.  Det står i planforslagene, at planerne skal ”sikre en mere tryg trafikafvikling i 
lokalplanområdet”. Det fremgår imidlertid ikke, hvordan dette skal ske, bortset fra at Skolevej 
foreslås lukket. Skolebørnene og andre til haller, bibliotek, børneinstitutioner m.m. skal stadig 
passere Søvej som i dag – blot vil udbygningen med flere butikker medføre øget trafik både på 
Søvej og på Hovedgaden. 
At Skolevej lukkes, hvad den i øvrigt i mere end et år har været for gennemkørsel, synes ikke at 
sikre trafikken for de bløde trafikanter på de to hovedtrafikårer gennem byen, og denne 
trafikforanstaltning – lukning af Skolevej – kan sagtens foretages uden at bygge en ny etape af 
Søtorvet med resulterende øgning af trafikken.  
Sammenfattende må det vurderes, at de to planforslag øger trafikken i området til fare for særligt 
de bløde trafikanter, herunder skolebørn og institutionsbørn, og der synes ikke at være initiativer, 
der kan give en mere ”tryg trafikafvikling” i området. 

Byområdet nord for jernbanen 
Nord for jernbanen bor en stor del af Hvalsøs indbyggere. Er det korrekt, at der ikke må etableres 
nye dagligvarebutikker her? Det ville afhjælpe trafikproblemerne syd for jernbanen, hvis en større 
del af indkøbene kunne foregå nord for jernbanen - samtidig vil beboerne her have bedre 
muligheder for at købe ind lokalt, som jo netop er en af ideerne i den klimaplan kommunen pt har 
i høring. Desuden ligger der - så vidt det vides – et tomt butiksareal, som vil kunne anvendes, 
såfremt Hvalsø skal have endnu en dagligvarebutik. Dette til glæde for borgerne, der bor her og 
for klimaet både hvad angår trafik og sparede ressourcer til opførelse af nye bygninger. 
Kommunalbestyrelsen bør måske i højere grad samordne de forskellige planer for kommunen, så 
de ikke direkte strider mod hinanden. 

Grønne områder omdannes til vej og parkering 
Der tages grønne områder for at give plads til parkering (vejen flyttes). Hvalsøs grønne områder er 
karakteristiske for byen, og inddragelsen synes unødvendig af hensyn til Hvalsøs borgere, der har 
rigeligt med indkøbsmuligheder for dagligvarer. Flere dagligvarebutikker kan måske få udenbys 
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kunder til byen med det resultat at vejene belastes yderligere til gene for Hvalsøs borgere -og 
klimaet.  
Det synes at være tilfældet, at de eksisterende specialforretninger i Søtorvet ikke går allerbedst, 
og det må vurderes som tvivlsomt, at yderligere dagligvarebutikker vil medføre flere kunder i 
specialbutikkerne. Holbæk, Roskilde og Ringsted er ikke så langt væk, og er der nogen mening i at 
risikere, at små lokale dagligvarebutikker, f.eks. i Lejre by, Kirke Såby, Osted eller Jystrup skal 
udsættes for risikoen for at måtte lukke? Disse lokale butikker betyder, at folk ikke skal køre flere 
kilometer for at handle, og de to lokalplanforslag kan være en fare for disse butikkers overlevelse. 

Harmonerer lokalplansforslagene med kommunens klimaplan? 
Lejre Kommunes klimaplan, der pt er i høring, peger netop på nødvendigheden af lokal 
fødevarehandel for at reducere transporten, som jo er et mål - i alle tilfælde i klimaplanen. 
Som det står i klimaplanen: 
”Reduktion af transport kan også ske ved at styrke nye lokale services som fx kontorfællesskaber, 
sundhedstilbud og lokal fødevarehandel i landsbyer, der betyder, at man kan være mere i sit 
lokalområde. En fremtid, hvor reduktion af transportbehovet går hånd i hånd med, at det bliver 
mere attraktivt at bo, leve og arbejde i Lejre Kommune” (min fremhævning). 
Lokalplanforslagene kan netop medføre en centralisering af handelen i dagligvarebutikkerne og en 
butiksdød i landsbyerne. Igen, en koordinering mellem klimaplan og lokalplaner bør fortages, så 
klimaplanen ikke blot kommer til at fremstå som en festtale. 

Kommercielle interesser kontra borgerinteresser 
Samlet synes de to lokalplansforslag mere at være et udslag af, at snævre handelsinteresser skal 
styre byudviklingen fremfor, at borgerne skal kunne færdes i et roligt og veltilpasset bymiljø, der 
skulle være indrettet for borgerne fremfor til benefice for kommercielle interesser. Det fremgår 
tydeligt af LK 30, der er grundlaget for de efterfølgende lokalplansforslag, at det er omsætningen i 
butikkerne, der er det drivende: 
I LK 30 står der: 
”Handelslivet i Hvalsø er i dag begrænset til tre dagligvareforretninger samt få udvalgsvarebutikker 
langs Hovedgaden. Lejre Kommune har fået udarbejdet en detailhandelsanalyse, som bl.a. viser, at 
handlende fra byens opland i høj grad søger mod andre byer for at købe udvalgsvarer, men at der 
vil være basis for en koncentration af detailhandlen i Hvalsø Bymidte og for en begrænset 
udbygning af udvalgsvarehandlen.” 
Dette er det første afsnit under overskriften ”Lokalplanens baggrund og formål” i LK 30, og viser 
med al tydelighed, at det er handelsinteresser mere end borgerhensyn, der er bag lokalplanerne.   
Samme plan indeholder så efterfølgende illustrationer med et nærmest sydlandsk bazarlignende 
folkeliv på stræder og pladser – noget der ikke umiddelbart er i overensstemmelse med  
virkelighedens verden i tiden siden etape 1 var færdigt - men det er måske en developers 
opfattelse af, hvordan et projekt skal give udtryk for at interessere sig for borgernes ve og vel? 
Virkeligheden viser imidlertid, at borgerne ikke har interesse for at opholde sig i et 
butikscenterlignende miljø på den måde, som det er skitseret i LK 30. Butiksgaden i den 
eksisterende del af Søtorvet er generelt temmelig øde – ligesom butikkerne, og 
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kommunalbestyrelsen kunne måske – fremfor at bygge ”folkelivet” på en falsk forestilling om, at 
et ”butikscenter” skulle være tiltrækkende som samlingspunkt, undersøge, hvordan byen kunne 
udvikles til fordel for borgerne fremfor til fordel for en developer. 

Internethandel 
Der er sket en meget stor udvikling i internethandelen. Det medfører blandt andet, at salget i 
specialbutikker falder, hvilket også i nogen grad er tilfældet for handelen i dagligvarebutikker. Det 
vurderes at udvalget af varer i specialbutikkerne i Hvalsø, trods etablering af etape 2, vil være 
meget begrænset ift. internettets. På den baggrund vurderes det, at Søtorvet vil have vanskeligt 
ved at kunne konkurrere med Internettet ubegrænsede vareudbud og meget tyder på, at 
Lokalplansforslagene bygger på forholdsvis gamle ideer om detailhandelen. Der synes ikke at være 
taget højde for det indhug i butikshandelen, som internethandelen har medført og i stigende grad 
forventes at medføre. Der bør foretages en revurdering af dette forhold, for at undgå, at der 
opføres bygninger til butikker, der risikerer at måtte lukke efter kort tid, som det allerede er sket i 
det nuværende Søtorvet.   

Højder på bygninger i forhold til kirken  
De bygningshøjder, der gælder for bygninger inden for 300 meter fra kirken, synes ikke at være 
overholdt hverken i første eller anden foreslåede etape af Søtorvet. Er der givet 
dispensation/tilladelse? I givet fald dette er tilfældet, vil jeg bede om at få tilsendt 
dispensationen/tilladelse.  

Miljøvurdering 
Af planforslagene fremgår følgende: 
”Konklusion på miljøscreeningen 
Der er foretaget en miljøscreening af Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø, og på denne baggrund 
er det Kommunalbestyrelsens vurdering, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af Lokalplan 
LK 79. Denne beslutning er truffet ud fra en vurdering af, at de muligheder der ligger i Lokalplan LK 
79 ikke vil påvirke miljøet væsentligt i forhold til de muligheder, der allerede ligger i den 
eksisterende Lokalplan LK 30 for Søtorvet.” 
Det forekommer uklart, om overskriften ”Konklusion på miljøscreeningen” henviser til en aktuel 
miljøscreening gennemført på de to planforslag eller henviser til den gamle screening gennemført 
på LK 30. 
Jeg har ikke umiddelbart kunnet finde nogen aktuel afgørelse om undladelse af miljøscreening af 
de to planforslag på kommunens hjemmeside. Såfremt afgørelsen om ikke at gennemføre en 
miljøvurdering af de to planforslag offentliggøres i de to planforslag og ikke tidligere er blevet lagt 
ud til eventuel påklage, påklager jeg hermed denne afgørelse. Der er ikke angivet nogen 
klagevejledning i lokalplansforslagene, hvorfor jeg påklager på denne måde. Såfremt afgørelsen 
om ikke specifikt at miljøvurdere de to aktuelle planforslag tidligere skulle være lagt ud til offentlig 
høring og mulig påklage, påklager jeg naturligvis ikke. I alle tilfælde vil jeg gerne have tilsendt de 
aktuelle, specifikke screeninger for de to planforslag. 
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Screeningen for LK 30 er ca. 7 år gammel, og må vurderes ikke at kunne lægges til grund for en 
vurdering af miljøforholdene i dag. 

Støj 
Der er i planforslagene henvist til Miljøstyrelsen vejledning, ”Vejledning nr. 5 af november 1984 
om ekstern støj fra virksomheder”. Der burde være krav om indarbejdelse af Miljøstyrelsens nyere 
vejledning om støjsvag varelevering, ”Vejledning nr. 32, Maj 2019”. 

Sammenfatning 
De to planforslag forekommer hovedsageligt at bygge på kommercielle interesser fremfor på, 
hvilke behov hvalsøborgere har for et harmonisk bymiljø. 
Omend planerne har hensigtserklæringer om tryg trafik, er der ikke foreslået væsentlige tiltag for 
at opnå dette. Tværtimod kan realiseringen af planerne medføre øget trafik til særlig fare for de 
bløde trafikanter specielt skolebørn og institutionsbørn. 
Der synes at være et væsentligt behov for en miljøvurdering af planernes konsekvenser, da blandt 
andet en øget trafik må forventes. 
Lokalplansforslagene er ikke i harmoni med kommunens forslag til klimaplan, da 
lokalplansforslagene kan betyde, at der opstår butiksdød i landsbyerne, og beboerne her så må til 
at køre langt efter dagligvarer. Ligeledes bør en eventuel udbygning med endnu en dagligvarebutik 
ske nord for jernbanen, så den betydelige del af indbyggerne i byen, der bor her, ikke skal belaste 
trafikken yderligere i bymidten. Det ville være i overensstemmelse med klimaplanens intentioner. 
Hvalsø er en udpræget pendlerby, og en stor del af indbyggerne arbejder i større byer. Det skyldes 
jo blandt andet, at der ikke er arbejdspladser nok i lokalområdet.  
En stor del af byens indbyggere kommer derfor dagligt forbi specialbutikker med et vareudbud, 
der ikke vil kunne opnås i Hvalsø.  
Det er en realitet, som nok må ses i øjnene, hvorfor en udbygning af Hvalsø med specialbutikker 
ikke synes at holdbart. Gennem de sidste mange år er den ene specialbutik efter den anden da 
også blevet lukket i byen, der således har været præget af tomme butiksfacader. 
Etablering af en ekstra dagligvarebutik i et område, hvor der er rigeligt med dagligvarebutikker, 
synes ikke at skulle kunne tiltrække yderligere kunder til specialbutikker. 
Det forlyder, at der skulle være tale om en Aldi-butik. Har kommunalbestyrelsen fået undersøgt, 
om det segment, der handler i Aldi, er kunder der udpræget også handler i specialbutikker? Hvis 
dette ikke er tilfældet, afhjælper det jo ikke situationen for specialbutikkerne. 
Ved fremlæggelsen af projektet for opførelse af Søtorvets etape 1, blev der, som jeg erindrer det, 
fremlagt konsulentundersøgelser, der viste et stort potentiale for handelen. Det har så vidt vides 
ikke holdt stik, hvorfor en fortsat udbygning på grundlag af disse undersøgelser/påstande 
forekommer uforståelig.   
Den store stigning i internethandelen, der er sket inden for den sidste tid, og som må forventes at 
fortsætte, stiller et væsentligt spørgsmål ved etableringen af yderligere specialbutikker i Hvalsø, og 
bør påkalde sig kommunalbestyrelsens opmærksomhed, så der ikke bygges til butiksdød. De 
nuværende specialbutikker synes – på trods af de tidligere konsulentrapporters profetier - i 
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forvejen at have vanskeligheder. Internethandelen påvirker også dagligvarebutikkerne, hvorfor 
bæredygtigheden ved at etablere endnu en dagligvarebutik synes at være betænkelig. 
Kommunalbestyrelsen burde tage udgangspunkt i borgerinteresser fremfor i snævre kommercielle 
interesser, og bør for udarbejdelsen af lokalplanerne grundigere iagttage og undersøge de ovenfor 
nævnte forhold inden endelig vedtagelse af planerne.  

Med venlig hilsen 
Mie Hovbank 
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Fra: Mie Hovbank <mie.hovbank@gmail.com>
Sendt: 23. december 2020 18:20
Til: Plan (Fællespostkasse + EDS)
Emne: Indsigelse mod LK79a & LK79b
Vedhæftede filer: INDSIGELSE LK 79 a og b 2.pdf

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Til kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune 

Vedhæftet er mine indsigelser mod de to lokalplansforslag LK 79 a og b. 

Jeg skal gøre opmærksom på, at indsigelsen indeholder anmodning om aktindsigt i dele af grundlaget for planerne, 
lige som indsigelserne indeholder en klage over manglende miljøvurdering af forslagene. 

Denne klage er dog betinget af, at afgørelsen om udeladelse af miljøvurdering ikke tidligere er blevet offentliggjort 
til eventuel påklage (hvilket jeg ikke har kunnet opklare). Det skal understreges, at jeg klager på denne måde, da der 
ikke er nogen klagevejledning i planforslagene. 

Med venlig hilsen 

Mie Hovbank 



Indsigelse mod LK79a & LK79b 
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forklarede sig, men jeg kan nu konstatere, at dette ikke vil ske i forbindelse med 

der derfor har 
 gode muligheder 
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kan blive vendt. 

 LK79 helt kasseres, og der bliver udarbejdet en ny, 
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, at der I byggefelt 5 

eller omdannes til mindre udvalgsvarebutikker
-varebutikker, og da slet ikke,

 APS og et evt. nyt supermarked. Je  APS 
tidspunkt  aftale med Coop Danmark, om at de lejer sig ind i den nye supermarkedsbygning, 

 Faktabygning 
APS og kommunen en interesse i, -bygning kan laves om til

Derfor min opfordring. D  helt ny lokalplan, 

Med venlig hilsen 

Torben Nielsen 
Smedeholmen 6 
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Hvalsø d. 22/12 2020 

Lejre Kommune 

 Planafdelingen 

Indsigelse mod lokalplanerne Lk79a og Lk79b 

  På vegne af Egnshistorisk Forening for Hvalsø, skal der hermed gøres indsigelse mod ovennævnte 
lokalplaner.  Foreningen forholder sig som medlem af Foreningen for Bygnings og Landskabskultur, til den 
fysiske udvikling i lokalsamfundet. På denne baggrund vil vi som fortsættelse af vores tidligere udtrykte 
holdning til udviklingen i Hvalsø by og specielt byggeriet i midtbyen omkring Søtorvet, henstille at de 
fremlagte lokalplaner trækkes tilbage og at hele situationen omkring udbygningen af Søtorvet med etape 2 
tages op til genovervejelse.  

   De fremlagte lokalplaner vil, uagtet de er fremlagt som to forskellige forslag, have den samme effekt på 
lokalmiljøet, inddragelse af grønne arealer, fjernelse af veletablerede træer, og asfaltering af yderligere 
arealer i midtbyen, hvilket alt sammen vil være i disharmoni med ønsket om at skabe en grøn by, med 
områder hvor mennesker kan færdes. 

   Vi vil ligeledes henstille, at man tager den indtil videre gældende lokalplan Lk30 op til revision.  Det giver 
ingen mening at opføre et stort bygningskompleks som foreslået på den mest centrale plads i Hvalsø 
bymidte og som vil dominere hele indkigget til Hvalsø by og til kirken og kirkeomgivelserne. Det kan undre, 
at Lejre Kommune ikke har brugt den Save registrering Århus Arkitektskole foretog for kommunen i 2019, 
samt Roskilde Amts beskrivelse af Hvalsø som et stationsbymiljø, der burde tages hånd om ved 
udbygningen af byen. Der er ved etablering af Søtorvet etape 1 brugt et byggeri, der er udviklet til et 
købstadsmiljø i Køge, samt et butikskoncept der – som det også har vist sig – har fremtiden bag sig. Vi vil 
derfor henstille, at man stopper med yderligere byggeri, der er så fremmed og utilpasset et stationsbymiljø, 
og eventuelt i stedet lader opfør nogle boliger – tæt lav i et grønt miljø, på de arealer der ellers var tiltænkt 
Søtorvets etape 2. Dette vil også væsentlig nedsætte behovet for yderligere asfaltering i bymidten. Såfremt 
det ikke lykkes, at få stoppet de foreliggende planer, kan det kun konstateres, at Hvalsø kommer til at 
fremstå lige så kønsløs og historiefremmed, som vi frygtede, da de første planer for Søtorvet blev fremlagt.  

Egnshistorisk Forening for Hvalsø 

Ole Theill Knudsen/Bent Gottfredsen 

Bilag: Presseudtalelse 
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Bemærkninger til pressen i forbindelse med indsigelse fra EHF til Søtorvet etape 2. 

Reldania har netop udpeget Danmarks smukkeste stationsby på baggrund af en offentlig afstemning. 
Interessen var stor. Der er nemlig betydelig økonomisk og turistmæssig interesse i en sådan nominering. 
Vores naboby Tølløse var med i opløbet. Den blev ikke udpeget, men den var dog med.  
Uden de massive nedrivninger og asfaltørkener i bymidten havde Hvalsø været en oplagt kandidat. Den var 
før kommunesammenlægningen den bedst bevarede stationsby i Roskilde Amt. 
Hvalsøs fremtid ligger ikke i at udvikle den som handelsby. Den tid er forbi, men i stedet i at udvikle byen til 
et stedse mere attraktivt boligmiljø med udgangspunkt i dens kulturmiljø og historie.  
Desværre er alt for meget af byens kulturmiljø afviklet i udviklingens hellige navn, men noget kan endnu 
gøres. Tager vi udgangspunkt i situationen i dag, bør der laves en lokalplan for den samlede bymidte, som 
det var tilfældet før kommunesammenlægningen. Først og fremmest skal Hovedgadens forløb visualiseres, 
så byen igen kommer til at fremstå som en helhed. Det ideelle ville være at omdanne p-asfaltørkenen ved 
brugsen til en grøn p-plads med masser af træer og med permeabel belægning - til nedsivning af regnvand. 
Dette kan gøres uden at sætte en eneste p-plads til. I det allermindste bør Hovedgadens forløb markeres 
med en række vejtræer. 
Bogergruppen Bedre Hvalsø har fremlagt har fremlagt nogle innovative visioner for byens fremtid. De er 
absolut seriøse, og de bør derfor overvejes grundigt, herunder drøftes på borgermøder. 

Bent Gottfredsen 

Fmd Egnshistorisk Forening Hvalsø 
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Fra: Lars Beer Nielsen <Lars.Beer@ft.dk>
Sendt: 27. december 2020 14:24
Til: Plan (Fællespostkasse + EDS)
Emne: Indsigelse mod LK79a & LK79b
Vedhæftede filer: Signaturbevis.txt

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Hej 

Jeg vil gerne gøre indsigelse mod LK79a & LK79b. 

Det bekymrer mig, at borgerne i Hvalsø ikke er blevet hørt og at der ikke er blevet holdt et borgermøde om 
lokalplaner for bymidten, som man plejer. Ligeledes bør borgerne få en mulighed for at diskutere, hvilken bymidte 
de vil have. Derfor kunne kommunalpolitikerne lave en såkaldt "forhøring" for bymidten, så at alle idéer kan komme 
i spil og ikke kun idéen om endnu et supermarkedet, som mange borgere ikke kan se meningen med. 

Den nye lokalplan beslaglægger herudover grønne områder ved søen og i den grønne kile. Området er snart så tyndt 
besat med grønt, at byens varetegn "Hvalsø / Skolesøen" ikke er en hyggelig oase mere. Lejre kommune slår sig 
desuden op på at være en økologisk kommune, hvilket man jo slet ikke kan se af forslaget, som bare skaber mere 
gråt i gråt - og slet ikke flugter med den nye nationale klimalov eller kommunes egne ambitioner. 

Bh. Lars 

Lars Beer Nielsen 
Byager 11a 
4330 Hvalsø  
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Fra: Lene Klærke <leneklaerke@gmail.com>
Sendt: 27. december 2020 21:02
Til: Plan (Fællespostkasse + EDS)
Emne: Indsigelse

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 3377] - Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet

Indsigelse mod lokalforslag LK79aog LK79b Jeg kan ikke støtte op om forslaget for lokalplanen - jeg er helt og aldeles 
uenig med om Aldi, parkering og ændring af Søvej og beboelse, Jeg synes vi fortjener noget mere kreativt og almen 
nyttigt - fx ungdomsboliger, ældreboliger, legepladser, alternative og spændende butikker som... Økogrønt,fisk 
genbrugsvarer,ost,....... eller yogarum,kampsport,meditation,legestue... en slags byens hus. 
Alt andet end det der øger trafikken på Søvej og gør området omkring Søvej og Søen trist og usmukt. 
Find dog en visionær arkitekt der kan hjælpe ..... ikke kun økonomiske visioner, men mere langsigtede smukke 
spændende byplaner til gavn for alle. 
Vh Lene Klærke 
Hyldebjerg 17 
4330 
Sendt fra min iPad 



Tematisering af høringssvar indkommet under høring af  

Lokalplan LK 79 (a og b) for 2. etape Søtorvet 
 

Indledning 
Lokalplan LK 79 (a og b) for 2. etape af Søtorvet har været i høring i november og december 2020. Der er i 

alt indkommet 95 høringssvar i høringsperioden. Lidt mere end 80 af høringssvarene er fra privatpersoner i 

og omkring Hvalsø, mens resten er fra boligforeninger og andre foreninger samt forsyningsvirksomheder og 

andre virksomheder, herunder:    

• Boligforeninger: Hyllegård Udvikling, Frikøbing og Bofællesskabet Buske på Buskegården.  

• Foreninger: Hvalsø Bylav, Hvalsø Menighedsråd, Bedre Hvalsø, Egnshistorisk Forening Hvalsø, 
Særløse Menighedsråd og Kisserup Bylaug.  

• Forsyningsselskaber: Banedanmark, Movia og FORS. 

• Virksomheder: Hvalsø Spisehus og Storm Advokater. 
 

De fleste af høringssvarene er mindre indlæg på ca. 1 side, mens andre er lidt længere. Enkelte er meget 

omfattede med analyser af byen og med forslag til alternative måder at gribe bymidteudviklingen an på og 

konkrete spørgsmål til planen.  

 

Hovedparten er høringssvarene – mere end 80 - er kritiske overfor begge lokalplanforslag, mens resten er 

mere neutrale, rummer konkrete ønsker til forbedring af forslaget eller tekniske mangler i forhold til fx 

vandafledning, kollektiv transport eller lignende. Kun enkelte høringssvar bakker op omkring 

lokalplanforslaget. Kritikken fordeler sig over forskellige temaer som: 

• Processen: Der mangler involvering og gennemsigtighed 

• Bymidtens udvikling: Lokalplanen mangler vision, sammenhæng og grundighed – ønske om en 
anden bymidte 

• Detailhandel: Der er ikke ønske om eller behov for en ny dagligvarebutik 

• Parkering: Løsningen imødekommer ikke bymidtens parkeringsbehov på en god måde 

• Trafiksikkerhed: Lokalplanen vil gøre bymidten mere utryg at færdes i 

• Mobilitet: Lokalplanen fremmer ikke cyklisme og færdsel til fods 

• Arkitektur, byrum og kultur: Bebyggelse og byrum matcher ikke bymidten og Hvalsø Kirke 

• Natur og miljø: Der er ikke taget hånd om natur og miljø 
 

For at skabe et overblik over de indkomne kommentarer har administrationen koncentreret indholdet i 

høringssvarene i en række udsagn under de forskellige temaer, som er beskrevet ovenfor. Efter hvert tema 

er administrationens vurdering af indsigelserne beskrevet. Samtlige høringssvar kan læses i separat bilag til 

sagen – se bilag A.  

 

  



TEMAER i høringssvarene 
 

Processen: Der mangler involvering og gennemsigtighed 

1. Der mangler inddragelse af byen. Start forfra med dialog/inddragelse på tværs af byens borgere og 

interessenter. 

2. Forslaget repræsenterer én developer, ikke borgernes fælles behov og ønsker. 

3. Udsæt lokalplanens vedtagelse (blandt andet pga. forsamlingsforbuddet) – borgermøder er en 

nødvendighed. Landsbyudvalgets arbejde har for eksempel også været udsat af samme årsag. 

Administrationens vurdering af kommentarer til processen: 

Der har været en omfattende borgerdialog i forbindelse med tilblivelsen af den gældende lokalplan LK 30 – 

både i forbindelse med byudviklingsprojektet ”Vores Hvalsø” i projektets kontor i Hovedgaden 12 og i en 

mere traditionel borgerproces. Lokalplanforslaget for 2. etape af Søtovet er et revideret bud på en 

færdiggørelse af den udvikling, der blev igangsat med første etape af Søtorvet. Ændring af linjeføringen af 

Søvej, der ikke var en del af LK 30 – har været drøftet i dialogprocessen om ”Kulturstrøget” i regi af 

områdefornyelsen. Administrationen vurderer derfor, at der over årene har været en bred debat og 

involvering i udviklingen af Søtorvet.  

På grund af forsamlingsforbuddet og risikoen for smittespredning har Lejre Kommune generelt ikke holdt 

fysiske borgermøder om lokalplaner siden foråret 2020. Lokalplan for Søtorvets 2. etape har i denne 

sammenhæng ikke været nogen undtagelse. Administrationen har vurderet situationen løbende igennem 

året, men det har desværre ikke været muligt at afholde et fysisk møde med et begrænset antal deltagere 

eller finde en anden form, der kunne fungere som et reelt alternativ til et fysisk borgermøde.  

 

Bymidtens udvikling: Lokalplanen mangler vision, sammenhæng og grundighed – ønske om en anden 

bymidte 

1. Lokalplanen matcher ikke Lejre Kommunes grønne profil, som økologisk kommune med fokus på 

klima, natur, Vores Sted og arbejdet med stedbundne værdier. 

2. Der er brug for en grøn, trafiksikker, levende og multifunktionel bymidte - ikke en asfalteret 

parkeringsplads med mange biler og tomme butikker. 

3. Lokalplan er ikke gennemarbejdet eller illustreret godt nok til at sikre kvalitet i bebyggelsen. Det 

kan ende i dårlig kvalitet og/eller en masse dispensationer. 

4. Lokalplanen er i strid med områdefornyelsen for Hvalsø og Kommuneplan 2017, hvor fokus er på 

hele byens liv, ikke kun handelslivet . 

5. Kommunen ejer dele af området og bør derfor gå forrest og stille krav til bebyggelsen.  

6. Der er ikke sammenhæng mellem lokalplanens beskrevne intentioner og det, som den egentlig 

regulerer. 

7. Projektet matcher ikke med ønsket om en grøn by med områder, hvor mennesker kan færdes og 

opholde sig. ”Bedre Hvalsø” præsenterer et illustreret alternativ - Mulighedernes Rum. 

8. Der bør satses på boliger i bymidten i stedet for mere detailhandel. 

9. Lokalplanen mangler fokus på Kulturstrøgets akse, fra Hvalsø Skole, gennem Søtorvet til 

Hovedgaden. 

10. Der er overordnet set ikke forskel på forslag a og b. Det gør ikke den store forskel. 



 

Administrationens vurdering af kommentarer til tema om udvikling af bymidten 

Lokalplanområdet er et helt centralt område i Hvalsø Bymidte, der skaber rammer for bylivet og oplevelsen 

af byen for borgere og besøgende. Det er kort sagt et sted, der i høj grad er med til at definere byens 

attraktivitet både nu og i fremtiden. Da planlægningen for Søtorvet blev sat i gang tilbage i 10’erne var 

ambitionen at skabe et nyt attraktivt bycentrum, der skulle fungere som byens handels- og bylivsmæssige 

centrum med butikker, boliger samt liberalt erhverv. Formålet med Lokalplan LK 79 er at færdiggøre den 

planlægning og byudvikling, der blev igangsat med LK 30, dog tilpasset den aktuelle efterspørgsel efter 

butikker og med en ny vejføring af Søvej.  

Der er i bestemmelserne tilstræbt et reguleringsringsniveau, der sikrer en sammenhæng til første etape af 

Søtorvet og med en vis fleksibilitet i forhold til den videre projektudvikling. Udgangspunktet har været det 

samme reguleringsniveau som i Lokalplan LK 30.  

En del høringssvar påpeger, at den bymidteudvikling lokalplanforslaget repræsenterer, ikke er i tråd med 

Lejre Kommunes grønne profil, Vores Sted og ønsket om en bymidte, der er rar at være i med fokus på 

natur, mødesteder, opholdskvalitet og trafiksikkerhed. Søtorvet er til en vis grad blevet tilpasset til Hvalsøs 

vision om en mere grøn bymidte. Lokalplanen sikrer et minimum af træer langs Søvej, på 

parkeringspladserne og på den tværgående forbindelse fra Kulturhuset til torvet. Samtidig sikrer 

lokalplanen, at øst- og vestfacaderne på den nye dagligvarebutik begrønnes.  

 

 

Detailhandel: Der er ikke ønske om eller behov for en ny dagligvarebutik 

1. Der er ikke behov for en ny dagligvarebutik i bymidten – det risikerer at lukke en anden, fx Fakta. 

2. Hellere et sted at mødes, med flere småbutikker, aktiviteter, torvehal/plads og lokale råvarer. 

3. Detailhandelsanalysen bag projektet er forældet – lav en ny undersøgelse. 

4. Der er fortsat flere, som køber dagligvarer online. 

5. Flere butikker står tomme i første del af Søtorvet – gør den færdig først. 

6. Dagligvarebutik bør i stedet placeres i periferien af bymidten eller fx nord for jernbanen i tomme 

butikslokaler. 

7. I Lokalplan LK 30 var der udlagt en ”torvehal”, også i kommuneplanen. Hvorfor er vi gået væk fra 

det? 

8. Hvorfor forbigå oprindelige anbefalinger (i detailhandelsanalyse) om fokus på lokale produkter og 

en multifunktionel bymidte?  

 

 

Administrationens vurdering af kommentarer til tema om Detailhandel 

Kommuneplanens detailhandelsbestemmelser giver mulighed for at etablere én yderligere dagligvarebutik 

inden for bymidteafgrænsningen, og den aktuelle interesse fra en dagligvarekæde indikerer, at der er et 

grundlag for en ny butik. Med placeringen af en dagligvarebutik yderligere ved Søtorvet koncentreres 

handlen i Hvalsø i dette område og det kan styrke kundetrafikken i området til glæde for 

udvalgsvarebutikkerne. 



Kommuneplanens detailhandelsbestemmelser bygger på en detailhandelsanalyse gennemført i 2017 af ICP 

(Institut for Center-Planlægning). Anbefalingerne i analyserne lyder blandt andet på: 

• Styrk og koncentrér detailhandelen i bymidterne. 

• Oprethold den eksisterende dagligvarehandel lokalt i de mindre byer, og sørg samtidig for, at 

dagligvareudbuddet i de større byer moderniseres og udbygges. 

• Understøt og fasthold de unikke butikker i kommunen. 

• Arbejd målrettet på at tiltrække flere stærke butikskoncepter til især Hvalsø bymidte. 

• Træk kommunens grønne og økologiske profil ind i f.eks. Hvalsø bymidte med en funktion, der 

samler mulighederne for at købe lokale, økologiske produkter, styrker fællesskabet i byen og 

styrker børn og voksnes viden om mad og madlavning. Denne funktion kan bl.a. tilføre kundestrøm 

til bymidten. 

• Afvej nøje hvordan bylivet i bymidterne og lokalcentre påvirkes ved etablering af dagligvarebutikker 

uden for centerstrukturen. 

 

 

Parkering: Løsningen imødekommer ikke bymidtens parkeringsbehov på en god måde 

1. Særligt nuværende beboere får endnu dårligere parkeringsforhold. 

2. Fokusér i stedet på at forbedre parkeringsforhold ved hallen og skolen. 

3. Hvordan er kommunen nået frem til 115 p-pladser? Hvor mange p-pladser vil en ny dagligvarebutik 

generere? Der mangler en tydelig konseksvensvurdering af projektet. 

4. Den nuværende parkeringssituation ved Søtorvet fungerer fint. 

5. Der er i dag for få p-pladser ved Søtorvet, så flere er godt. 

6. Lokalplanen skal i højere grad sikre ”grøn” parkering med bytræer og mulighed for lokal nedsivning 

af regnvand. 

Administrationens vurdering af kommentarer til tema om parkering 

I 2009 blev der gennemført en parkeringsanalyse for bymidten i Hvalsø. Ved udarbejdelsen af Lokalplan LK 

30 og på baggrund af parkeringsanalysen blev det vurderet, at 342 p-pladser spidsbelastninger ville være 

tilstrækkelig til at dække parkeringsbehovet til kunder, ansatte og beboere i området, når Søtovsprojektet 

var fuldt udbygget. I spidsbelastningerne ville parkeringspladserne være udnyttet op til ca. 75%. Der blev 

derfor skabt rammer i lokalplan LK 30 til 130 nye parkeringspladser vest for Søvej, så det samlede antal p-

pladser ville blive 342. Parkeringsanalysen er lavet på et tidspunkt, hvor Superbrugsen (ikke?) havde 

søndagsåbent og hvor mange købte ind fredag eftermiddag eller lørdag formiddag. Med detailhandlens 

udvidede åbningstider er handlen spredt mere over døgnet og det har betydet færre biler til indkøb ved 

spidsbelastningstimerne.  

Med Lokalplan LK 79 er der ændret i anvendelsen inden for lokalplanområdet. Der er blevet mulighed for at 

opføre flere boliger og mindre areal til butikker og erhverv og det mindsker som udgangspunkt også på 

behovet for p-pladser i spidsbelastningstimerne. Samlet set vurderer administrationen, at der ved 

etablering af 115 nye p-pladser og nedlæggelse af de eksisterende p-pladser ved Fakta vil være tilstrækkelig 

kapacitet til at dække kunder, ansatte og beboere i området. I kapaciteten er der ikke taget højde for større 

arrangementer ved hallen. De fleste ønsker at parkere tæt ved de aktiviteter man skal til. Men ved større 

arrangementer i hallen eller kulturhuset kan det så være nødvendigt at benytte ledige p-pladser længere 



væk. Administrationen er overordnet set enig i, at der er behov for parkeringspladser i bymidten, men 

vurderer samtidig, at bymidtens parkeringsbehov ikke alene skal løses i den centrale bymidte. Behovet skal 

også dækkes decentralt, f.eks. ved Horseager og stationen, sådan at den centrale bymidte kan opretholdes 

som oplevelsesrig og trafiksikker med plads til mange former for byliv, handel og mødesteder. 

 

Trafiksikkerhed: Lokalplanen vil gøre bymidten mere utryg at færdes i  

1. Planen vil give mere biltrafik i bymidten, og det er den helt forkerte udvikling i forhold til bløde 

trafikanters trivsel. 

2. ”T-krydset” Skolevej/Søvej bliver et meget utrygt sted at færdes for bløde trafikanter. Det bør 

gentænkes og eventuelt bør der genetableres lysregulering. 

3. Endnu flere lastbiler ( ved varelevering) vil hæmme bymidten og skaber flere farlige situationer. 

4. Fokusér i stedet på at indrette nuværende Søvej med effektive chikaner, som også bidrager til 

byrummets funktionalitet og æstetik. 

5. Lokalplanen bør bygge på en grundig trafikanalyse, ikke developers ønske om flere p-pladser. 

6. Skarpere sving på Søvej (forslag b) vil give lavere hastighed. 

7. Det er positivt at Skolevej lukkes for gennemkørsel. 

8. Området omkring busstoppestedet bør have mere fokus. Kan være med til at skabe funktionelt 

byrum. 

9. Lukningen er Skolevej fra Søvej til Hovedgaden øger trafiksikkerheden for bløde trafikanter. 

10. Der bør arbejdes med en ensretning af Hovedgaden og Søvej. 

Administrationens vurdering af tema om trafiksikkerhed 

Administrationen er enig i, at omlægningen af Søvej og etablering af parkeringspladser i tilknytning til et 

ekstra supermarked og den øvrige handel i Søtorvet sandsynligvis vil fylde mere i oplevelsen af stedet. 

Derfor vurderer administrationen også, at det er vigtigt, at der i forbindelse med realisering af planen 

gennemføres en række supplerende tiltag med fokus på trafiksikkerhed og bløde trafikanter. 

Fodgængerovergang i krydset mellem Søvej og Skolevej: Trafiksikkerheden er særlig vigtig at sikre i denne 

krydsning, og administrationen vurderer, at forslaget om en lysregulering eller andre passenende tiltag, er 

vigtige prioritere og undersøge nærmere. 

Kulturstrøget for bløde trafikanter: Det skal sikres, at den øst-vest-gående passage på Skolevej mellem 

Hovedgaden og Søvej bliver en attraktiv og trafiksikker passage gennem bymidten for gående og cyklister 

Ikke mindst  mange skolebørn. Den principielle linjeføring af passagen er vist på kortbilag 3. 

 

 

Mobilitet: Lokalplanen fremmer ikke cyklisme og færdsel til fods 

1. Fokusér på og investér i at fremme cyklismen omkring bymidten og videre ud i naturen, og hold 

bilerne ude af bymidten. 

2. Cyklister og cykelstier er ikke indarbejdet i forslagene. Hvor er sammenhængen med øvrige stier og 

forbindelser for bløde trafikanter? 

 



Administrationens vurdering af tema om mobilitet 

Gode forhold for cyklister og bløde trafikanter er et prioriteret område i Lejre Kommune. Dels som et led i 

det løbende arbejde for øget mobilitet og trafiksikkerhed, men også i forhold til klimaomstilling. Prioritering 

af cykelstier og bedre forhold for cyklister kan have en positiv klimaeffekt, når folk vælger cykelturen 

fremfor bilturen.  

 

Administrationen vurderer, at en omlægning af Søvej, som foreslået i lokalplanforslaget, rummer gode 

muligheder for etablering af cykelstier på Søvej, hvilket vil være en opgradering af bymidtens 

cykelvenlighed. I lokalplanen er Søvej udlagt i en vejbredde, der muliggør vejbane med cykelsti og fortov på 

begge sider. Vejprofil er ikke vist i lokalplanen, men det er muligt at udføre inden for rammerne af 

lokalplanen. KS hos Nicky? 

 

 

Arkitektur, byrum og kultur: Bebyggelse og byrum matcher ikke bymidten og Hvalsø Kirke 

1. Lokalplanen giver mulighed for en uskøn og alt for dominerende bygning i byens absolutte 

centrum, som understøtter et monokulturelt bymiljø. 

2. Planen mangler byrum i en menneskelig skala, som har æstetiske, sanselige kvaliteter fx facaden 

vendt mod Søområdet. 

3. ”Den grønne passage” mellem byggefelt 1 og 2 er for smal og mørk til at være et butiksstrøg  

4. Bevar Hvalsø/Lejre som en grøn og frodig kommune ved at udvikle forbindelserne til omegnens 

natur (fra bymidten og ud). 

5. Søområdet er via områdefornyelsen blevet mere attraktivt og mere anvendt. Dette arbejde pågår 

stadig, hvorfor ændre strategi og sætte dette på spil? 

6. Erfaringen viser, at Søtorvets fase 1 ikke matcher kulturmiljøet i stationsbyen Hvalsø.  

7. Med denne lokalplan vil borgerne opholde sig mindre i bymidten. 

8. Indsigtslinjer til Hvalsø Kirke forringes og kirkebyggelinjen overholdes ikke. Ny bygning vil blive for 

høj. Hvordan kommer det til at se ud? Illustrationer mangler. 

9. Projektet er dårligt integreret i bymidten og dagligvarebutikken fremstår fremmedgjort i bybilledet. 

10. Arkitekturen fra 1. etape bør ikke fortsættes 

11. Lokalplanen sikrer ikke kvalitet i belysningen af byrummet. 

12. Altaner skal etableres uden søjler, jævnfør Søtorvets første etape. 

 

Administrationens vurdering af tema om arkitektur 

Arkitektur: Lokalplansforslaget bygger videre på de bygningsregulerende bestemmelser i den eksisterende 

Lokalplan LK 30 for Søtorvet, så der bliver sikret en sammenhæng i byggeriets udseende i forhold til 1. 

etape af Søtorvet, Fakta og SuperBrugsen. Der må overvejende benyttes de samme farver og materialer 

som 1. etape og der er arbejdet med at begrønne facaderne mod øst og vest med beplantning.  

Eksisterende Lokalplan LK 30 giver mulighed for at bygge i 9 meters højde fordelt på tre af lokalplanens 

byggefelter. Forslag LK 79 giver i byggefelt 2 mulighed for ny dagligvarebutik i tilsvarende maximum højde -

op til 9 meter. Det sker for at kunne skabe en overdækket delvist nedgravet varegård til den nye 

dagligvarebutik og samtidig give mulighed boliger på 1. sal. Varegården vil være afgrænset af 



udvalgsvarebutikker mod nord og bliver derfor ikke den normale rodede ’bagside’, som opleves ved andre 

dagligvarebutikker.  

Der er sikret indkig til kirken mellem bygningerne, men der er ikke udarbejdet visuelt materiale, som 

formidler indkig til Kirken. 

Byrum og forbindelser: Igennem områdefornyelsen af Hvalsø Bymidte, der strækker sig fra 2016-21, er der 

arbejdet med at skabe mere sammenhæng mellem de steder i byen, hvor livet leves. Der er et mangfoldigt 

liv ved kulturhuset, Hvalsø Skole og hal og der er i områdefornyelsen arbejdet med at forstærke 

forbindelsen mellem dette ’kulturområde’ og livet ved Søtorvet og Hovedgaden igennem projektet 

’Kulturstrøget’. Derfor er der i lokalplansforslaget arbejdet med at sikre en grøn forbindelse fra 

Hovedgaden til hallen. 

Lukningen af Skolevej vil sikre en fodgængervenlig passage mellem Hovedgaden og Søvej, som kan 

understøtte kortere, impulsive ophold i bymidten. Den grønne passage mellem byggefelt 1 og 2 er tænkt 

som et tæt gadeforløb, som imødekommer den menneskelige skala. Administrationen vurderer, at 

passagen godt kan være smal og tæt, samtidig med, at den er indbydende og tryg at færdes i. Passagen er 

vigtig for at skabe forbindelse mellem den kommende pladsdannelse mellem Superbrugsen og den nye 

dagligvarebutik samt de allerede etablerede butikker i Søtorvet. 

 

Natur og miljø: Der er ikke taget hånd om natur og miljø 

1. Håndteringen af regnvand og generel terrænregulering er ikke tilstrækkelig løst/belyst? Hvordan 

kommer det til at se ud med flere parkeringspladser? Der mangler illustrationer. 

2. Mangelfuld/ingen screening for miljøvurdering. Det bør ikke baseres på tidligere lokalplan, da 

planforslagene ikke stemmer overens med LK 30. 

3. Zink på tagflader kan nedfældes i tagvandet kan være forurenende i nærområdet.  

4. Da området er et risikoområde for oversvømmelse, skal befæstelsesgrader overholdes. 

5. Der mangler vurdering for om lokalplanen kan påvirke levesteder for beskyttede arter. 

6. Hvordan påvirkes området af støjgener? Det viser lokalplanen ikke noget om. 

 

Administrationens vurdering af tema om natur & Miljø 

Håndtering af overfladevand: Der skal indhentes udledningstilladelse til afledning af regnvand og 

overfladevand. Da Skolesøen løber over sine bredder et par gange om året, må det derfor forventes, at der 

vil blive stillet krav i udledningstilladelsen om at forsinke regnvand og overfladevand inden det ledes via 

regnvandsledning til Skolesøen. Der er med første etape af Søtorvet allerede etableret en stor faskine til 

forsinkelse i den forbindelse. Derudover skal parkeringspladser etableres i græsarmering med mulighed for 

nedsivning. Der skal placeres minimum 15 træer og belægningen skal generelt lede overfladevand væk fra 

bygningerne.  

Miljøscreening: Der er foretaget en miljøscreening af Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø. Det er 

administrationens vurdering at lokalplan LK 79’s påvirkning af miljøet ikke adskiller sig fra den påvirkning, 

der blev vurderet i forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan LK 30. Administrationen vurderer derfor 

fortsat, at der ikke er grundlag for, at der skal udarbejdes en ny miljøvurdering af projektet.  



Støj: Området vil lydmæssigt være præget af fx bilkørsel, varelevering, ventilatorer ved 

dagligvarebutikkerne og generelt aktivitet i bymidten. Administrationen vurderer dog ikke, at støj fra Søvej 

eller Hovedgaden vil overskride Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for boliger. I et hvis omfang 

betragter administrationen netop lydniveauet, som en præmis for aktivitet i bymidten. Det skal selvfølgelig 

være et niveauniveau, som også er i tråd med, at bymidten skal være et attraktivt opholdsrum for byens 

borgere og besøgende.  



Til 

Planafdelingen 

Lejre Kommune 

 

Tak for muligheden for at kommentere udkastet til lokalplanen for 2. etape af Søtorvet. 

 

Processen 

Forslaget anfører på side 2, at processen giver mulighed for dialog med borgerne. Vi håber, at der bliver et 

offentligt møde inden offentliggørelsen af den endelige lokalplan, således som det har været praksis ved 

adskillige tidligere lokalplaner. Eftersom Søtorvet er et af byens knudepunkter, bør kommunikationen og 

diskussionen om forslaget bredes så langt ud som muligt. 

Processen omkring anvendelsen af den resterende del af Søtorvet bør ligeledes stilles til fri debat, således 

som kommunen har gjort det med Degnejorden. En stor del af området ved Søtorvet ejes stadig af 

kommunen. Spørgsmålet er: hvad ønsker Hvalsøborgerne, der skal ske med området, inden der bliver lavet 

lokalplan. 

Der er plads til en ekstra dagligvarebutik i Hvalsø. Ja, men hvor skal den placeres? En ophobning af 

dagligvarebutikker på Søtorvet tilfredsstiller ikke byens behov. En ekstra dagligvarebutik bør placeres 

tættere på de fleste af borgerne, f.eks. i den nordlige del af Hvalsø eller ved Sarbjerg. Herved får byens 

mange ældre og mange nye beboere bedre mulighed for dagligvareindkøb tæt på deres bopæl. Det giver 

ingen mening at placere tre dagligvarebutikker i rad, hvor de vil tære på hinanden og i sidste ende give et 

dårligere udbud af dagligvarer. 

Med en Aldi som skitseret i lokalplanforslaget vil byen ikke få tilført mange nye typer varer. Når andre 

supermarkedskæder ikke har ønsket at slå sig ned på Søtorvet, skyldes det Søtorvets udformning og 

placering med dårlige adgangsforhold til supermarkedet, specielt hvad angår parkeringspladser tæt på.  

Med en ophobning af supermarkeder med problematiske adgangsforhold vil alle tre supermarkeder miste 

kunder. Disse vil – som det allerede nu sker – ty til andre byer og nethandel. 

Det samme gælder muligheden for flere udvalgsvarebutikker. Eftersom den eksisterende kapacitet på 

Søtorvet ikke er udnyttet, giver det ikke mening at give mulighed for flere.  

I det oprindelige prospekt for Søtorvet var markeret 16 butikker, hvor der nu er 8, se 

http://reteamgroup.com/wp-content/uploads/11-S%C3%B8torvet_Hvals%C3%B8-Danish.pdf. 

I prospektet angives, at der er 300 parkeringspladser. Det er flere, end lokalplanforslaget giver plads til incl. 

relevante områder uden for forslaget. 

Parkeringspladsernes placering vil bevirke, at såvel beboere som butiksbenyttere vil blive irriterede over 

mange parkeringspladsers placering fjernt fra deres behov. 

Det bør fremgår af lokalplanen, hvor mange butikker og boliger, der anslås at komme. Det er ikke 

fyldestgørende med blot en angivelse af kvadratmeter.  Ifølge Kim Kanstrups udtalelse til Lejre 

Lokalavis/Midtsjællands Folkeblad den 11. september vil der komme 35-37 nye boliger.  

Lokalplaners forhold til resten af byen 

http://reteamgroup.com/wp-content/uploads/11-S%C3%B8torvet_Hvals%C3%B8-Danish.pdf
http://reteamgroup.com/wp-content/uploads/11-S%C3%B8torvet_Hvals%C3%B8-Danish.pdf


Lokalplanerne beskriver forholdet til anden planlægning og lovgivning. Vi har flere gange opfordret til, at 

kommunen også forholder sig til den enkelte lokalplans indvirkning på andre lokale forhold. I dette 

konkrete tilfælde f.eks. trafikforhold og skolevej.  

Yderligere overordnede kommentarer til lokalplanforslaget 

Passagen mellem byggefelt 1 og 2 er alt for snæver. Der vil være meget mørkt og ubehageligt for de evt. 

kommende boliger i stueplan i byggefelt 1, som vil være nødt til at have gardiner/persienner for deres 

vinduer ud til passagen for at få lidt privatliv. 

Omlægningen af Søvej med en blødere kurve end oprindeligt planlagt vil gøre Søvej endnu farligere end nu. 

Kurven vil ikke tage toppen af bilernes hastighed. Desuden vil krumningen og de kommende træer ved 

parkeringspladsen tage udsynet. 

Der bør derfor etableres en lysregulering ved Skolevejs udmunding over for SuperBrugsen. Her har der 

tidligere været en lysregulering, og det må derfor være forholdsvis enkelt at genetablere den. 

Lysreguleringen bør i lighed med lysreguleringen på Åsvejen være indstillet således, at den konstant viser 

grønt for gående fra Skolevej og SuperBrugsen og kun ændrer til rødt, når der kommer biler.  

Ved flere butikker og boliger på Søtorvet vil trafikken på Søvej stige og gøre den til en endnu farligere 

skolevej. Desuden kan renoveringen af Hovedgaden betyde, at der flyttes mere trafik herfra til Søvej. 

Vareindleveringsvejene til Aldi og SuperBrugsen virker umiddelbart ikke tilstrækkelige til de meget store 

lastbiler, som betjener supermarkederne. 

Det undrer os, at der nu er basis for at lave butiksstørrelser på over 500 m2. Bylavet foreslog ved høringen 

af den eksisterende lokalplan, at butiksstørrelsen blev fastsat til op imod 1.000 m2. Hvad er der sket, som 

bevirker denne ændring? 

Hvor er der afsat plads til indkøbsvogne til de respektive supermarkeder? 

Lokalplanen vil i sin helhed give en massiv bebyggelse af området, som i høj grad er fremmed for byens 

øvrige udtryk. 

Kommentarer til enkelte af lokalplanforslagets elementer 

Side 2 hedder En lokalplan er… og side 4 Hvad er en lokalplan i Lejre Kommune? Vi foreslår, at disse to afsnit 

med næsten samme indhold sammenskrives. 

Om Lokalplanens baggrund og indhold (side 7): detailhandelsanalysen er på grund af udviklingen forældet 

og kan derfor ikke bruges som dokumentation. 

Skønmaleri med udtryk som f.eks. ”videreudvikle et succesfuldt handelsliv” og ”mulighed for liv henover 

døgnet” svarer ikke til virkeligheden. 

Lokalplanens indhold: Side 8 beskriver ”taghaver ud mod det grønne strøg mellem byggefelt 1 og 2”. Det 

giver ingen mening med taghaver på denne side. Eventuelle taghaver bør i lighed med taghaverne ´på 

Faktabygningen vende ud mod søområdet. 

På side 12 under museumsloven står: Ejer/Bygherre… Det bør præciseres, hvem der er ejer, og hvem der er 

bygherre, eftersom det p.t. ikke er den samme. 



Nederst på side 12 er angivet en masse eksempler på, hvordan regnvand kan håndteres. Er det realistisk 

med alle de foreslåede eksempler? 

På side 13 nævnes Hvalsø Bytorv flere gange. Hvordan er dette navn opstået? Beskrivelsen passer ikke på 

området, som i højere grad er en passage end et torv. Vi har også Søtorvet og Kropladsen i området. 

Navnet kan derfor skabe forvirring, hvis det autoriseres. 

Lokalplanens bestemmelser: 

§ 6.1: I byggefelt 5 kan den eksisterende dagligvarebutik udnyttes som sådan eller omdannes til mindre 

udvalgsvarebutikker. Muligheden bør ligeledes gælde den evt. kommende dagligvarebutik, bortset fra at vi 

mener, der ikke bør planlægges flere udvalgsvarebutikker. 

§ 7.1: Desuden bør vinduespartierne i stueetagen i byggefelt 2 ligeledes udgøre mindst 40 % af 

facadearealet ud mod Skolevej over for SuperBrugsen af hensyn til passagen mellem Søvej og Hovedgadens 

attraktivitet. 

§ 7.7: En grøn beplantning vil medvirke til at gøre passagen mellem byggefelt 1 og 2 endnu mørkere. 

Lejlighederne i stueetagen vil ikke få sol på grund af  den korte afstand til byggefelt 2. 

§ 8: Paragraffen bør også rumme en beskrivelse af vægmaleri, eftersom SuperBrugsen og Domea har betalt 

og fået udført en sådan ud mod Hovedgaden. 

§ 9.4 Sætningen På 1804-pladsen skal der etableres en Hvalsø Bænk, som nedenstående. Bemærkningen er 

en for detaljeret beskrivelse, og begrebet Hvalsø Bænk er ikke en gængs betegnelse. Bænke af lignende 

karakter findes andre steder. Sætningen bør derfor udgå. 

§ 10.2 Der kan terrænreguleres +/- 1 meter fra naturligt terræn. ”+” bør fjernes, eftersom en 

terrænregulering + 1 meter kan give en bebyggelseshøjde på 10 meter, som vil ødelægge 

kirkeindsigtslinjen. 

§ 14.1 Paragraffen bør formuleres, så det fremgår, at inden byggeriet i det hele taget påbegyndes, bør 

parkeringspladserne være etablerede. Byggeriet af 2. etape af Søtorvet og renoveringen af Hovedgaden på 

samme tidspunkt vil give byen nogle uoverskuelige trafikale problemer. Dette især, hvis der forsvinder 

parkeringspladser midlertidigt under byggeriet af Søtorvet. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Hvalsø Bylav / 14.09.20 

 

 

 



Hvalsø den. 10. september 2020 

Center for Teknik & Miljø 

Planafdelingen  

Vedr.: Lokalplan LK 79 

Ved Bysamarbejdets møde den 31. august, hvor du præsenterede udkast til Lokalplan 

LK 79 og besvarede spørgsmål, enedes vi om, at Bysamarbejdet kunne gennemgå 

lokalplanen og nedfælde vores udsagn og kommentarer, inden projektet blev sendt i 

offentlig høring. 

Nedenfor finder du vores umiddelbare kommentarer til udkastet: 

1. Der skal være fortov og cykelsti på Søvej øst og vest (begge sider af vejen). At Søvej

får et buet forløb, er efter vores mening ikke nok til at dæmpe farten. Derfor foreslår vi,

at Søvej i stedet får to sving, som det tidligere er skitseret på en tegning fra SLA. Vi

har regnet med fortov på 2 meter i bredden og cykelsti ligeledes 2 meter bred.

Vejbanen er 7-8 meter bred. Derved bliver det også muligt at rykke parkeringsarealet

tættere mod hallen. Der vil kunne etableres yderligere 16 parkeringspladser. Aldi-

bygningen vil kunne rykkes længere mod vest, så der i stedet for 7 meter, vil blive 11-



12 meter mellem Aldi og boligbebyggelsen. Der vil derved også blive en mere åben 

forbindelse fra Søtorvet til Superbrugsen. Se vedhæftede korrigerede plan. 

 

2. I mangel af parkeringspladser, ser vi en mulighed for, at benytte de afsatte 

butiksarealer i nordenden af ALDI bygningen til etablering af P-pladser, da vi pt har 

flere tomme butikker i Søtorvet, men herom var der ikke enighed i gruppen, idet de 

mindre arealer også kan anvendes til liberalt erhverv. 

 

 

3. P-plads området nord for FAKTA bør etableres/opstribes så arealet udnyttes optimalt 

til parkering til brug for både rækkehus beboerne, Søtorvs beboerne og parkering til 

supermarkederne og andet. 

 

4. Byggefelt 1 & 2:  

En enkelt i gruppen mener at Byggefelt 1 & 2 bør bytte plads af hensyn til beboernes 

udsigt over søen, samt at det vil se pænere ud fra Søvej. 

 

5. Lysregulering ved krydset Skolevej og Søvej som der er på Åsvejen, er absolut 

påkrævet. Det vil have en stor fartdæmpende effekt. 

 

6. Cykeltrafik og cykelparkering skal tænkes ind i byggeriet. 

 

7. Fortov og cykelsti ved Kiss´n ride ved skolen flyttes ind, så bilerne ikke skal krydse 

cyklende og gående. 

 

 

 

Vi håber at du positivt vil analysere vores kommentarer, og afventer din tilbagemelding. 

 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen gruppen i bysamarbejdet: 

 

Rolf Hegedys, Lene Creutzberg, Flemming Hansen, Karin Hegedys, Kirsten Albæk, 

Søren Riberholdt, Leif E. Petersen, Ole Dangvard Jensen, Ida Andreasen, Merete 

Grunnet 
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Hvalsø 10. september 2020 

 

Peter Schultz Jørgensen 

Vestergade 12 

4330 Hvalsø 

Mobil: 42205099 

Email: psjcity@gmail.com 

 

 

 

En af de største beslutninger for Hvalsø bymidte i mange år frem, er blevet ak-

tuel på grund af den tyske dagligvarekæde ALDI's ønske om at placere en stor 

dagligvarebutik på kommunens grund i Hvalsøs hjerte. 

Jeg deltager i Bysamarbejdet Hvalsø, hvor vi igennem de sidste år har arbejdet 

gøre forskellige steder i byen bedre egnede til ophold. Der er etableret nye flere 

funktioner. Og steder er gjort mere oplevelsesrige. Vi har forsøgt at gøre byen til 

et rarere sted at være.  

Vi kan se, at det er begyndt at virke. Måske lægger I ikke så meget mærke til det, 

fordi ændringerne er kommet gradvist. Det er i sig selv en pointe. 

Der er mere på vej i Søområdet, mellem biblioteket og skolen samt ved stationen. 

'Byens Hus' er ved at blive sat på skinner. I løbet af det næste år vil Hovedgaden 

ændre karakter fra en rå gennemfartsvej til en vej med fartdæmpning, steder til 

ophold, nye fortove og i det hele taget en smukkere gade med en roligere ople-

velse. 

Forandringerne er hidtil blevet overvældende godt modtaget af borgerne. 

Resultatet af denne borgerdrevne må ikke sættes over styr med et voldsomt ind-

gribende projekt, der går i den stik modsatte retning. 

 

Så kom ALDI ind fra højre 

På vores møde i Bysamarbejdet d. 31. august blev der, til orientering og drøftelse, 

vist et projekt med en ALDI placeret mellem Fakta og Superbrugsen. Projektet er 

nu ved at blive indarbejdet i en lokalplan, der – som jeg har forstået det – skal ret 

hurtigt igennem det politiske system og uden den forhøring, der har været brugt 

andre steder med succes. 

Dette rejser flere uomgængelige spørgsmål. 

Det er min hovedpointe, at udgangspunktet for en planlægning af dette følsomme 

sted i Hvalsø må være spørgsmålene:  

Hvad har byen og borgerne brug for?  

Hvordan afrunder vi området med en mindre bebyggelse med arkitektoniske kvali-

teter, så Hvalsø kan få en levende, smuk og grøn bymidte uden indgreb i de grøn-
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ne områder. Et hovedgreb i områdefornyelsen, som kommune har forpligtet sig på 

i forhold til ministeriet, er jo 'naturen ind i byen' 

Hvilke alternative udviklingsstrategier for området kan sættes i gang? 

Afrundingen af bymidten er af så alvorlig karakter, at det er nødvendigt med en 

forhøring til lokalplanen, som skitserer alternative muligheder. 

 

Første uomgængelige spørgsmål: Hvordan arbejder man sig frem til den bedst 

mulige afrunding af bymidten mellem Søvej og Hovedgaden? 

1) ALDI lokalplan: Man kan frygte, at det forslag til en ALDI med en stor p-plads og 

flytning af Søvej er det eneste, der bliver lagt frem til den offentlige høring.  

Men der er jo også andre muligheder. Når der skal laves en ny lokalplan, er det 

fordi den gældende ikke rummer et så stort modul som en dagligvarebutik med 

tilhørende mange p-pladser. 

2) Gældende lokalplan: Man kan vælge at holde fast i den gældende lokalplan. 

Problemet med den er, at Søtorvsprojektet åbenlyst ikke er i stand til at udfylde 

de ambitioner som denne lokalplan byggede på.  

Brugsen har selv måtte overtage et par butikker, en af de store er tomme og den 

generelle tendens i samfundet går mod færre og ikke flere detailhandelsbutikker. 

Lige om ligt kommer Amazon. Torvehallen, som var en del af det lokalplanlagte 

projekter blev også hurtigt skrottet. 

Søtorvets udvikling har vist, at forudsætningerne er ændrede.  

3) Lokalplan for en smuk, levende og grøn bymidte: En ny lokalplan der afrunder 

området ved at reducere den oprindeligt planlagte bebyggelse til en mindre bo-

ligbebyggelse i Hvalsø skalaer, udløser mindre p-behov samt bevarer de smukke 

lange blik igennem byen, vil være en god løsning. 

Den p-plads vest for Søvej, der indgår i den gældende lokalplan, kan udgå. Men 

arealerne kan fortsat bruges til eventparkering f.eks. når der er agilitystævner.  

Herved sikres, at en del af Søområdet og Den Grønne Kile, som den opfattes fra 

bymidten til de nye bebyggelser i vest og Søområdet, kan bevares. Erfaringerne 

har vist, at borgerne se hele den Den Grønne Kile som værdifuld for byen. 

Man kan også lade være med at bygge mere, tænke langsigtet og afvente, hvad 

byen kunne få brug for om nogle år. Området kan, f.eks. indtil videre, afrundes 

med grønne rum og enkle trafiksikre løsninger.  

Der er rigtig mange muligheder for udvikling på det her spor. Jeg byder gerne ind 

som deltager i et borgerdrevet samarbejde med kommunen om en langsigtet 

løsning. 

Kommunen ejer langt hovedparten af de arealer, der er i spil, og har derfor frie 

hænder til at beslutte, hvad der er bedst for byen og borgerne. 

Konklusion: Kommunalbestyrelsen må som minimum forholde sig til disse mulig-

heder, hvis ALDI-projektet overhovedet skal på banen. 



3 
 

Det er de spørgsmål, som er relevante for borgerne. Og som kan indgå i en første 

dialog med borgerne som en forhøring til lokalplanen på grundlag af alternative 

skitser. 

 

Andet uomgængelige spørgsmål: Er en ALDI – der vil fører til, at et centralt områ-

de i byen bliver udlagt til parkering – livsnødvendig for Hvalsø? 

Hvalsø vokser, men min oplevelse er, at de tre dagligvarebutikker vi har, i rum tid 

fremover, nemt kan dække behovet. Flagskibet Superbrugsen løber rundt, men 

ikke meget mere end det. 

Som jeg hører det skranter Fakta. En ALDI lige ved siden af kan blive dødsstødet. 

Konsekvensen kan være, at en tom tidligere dagligvarebutik kommer til at ligge 

lige ved siden af en ny dagligvarebutik. Om det er et godt eller dårligt bytte, kan 

man diskutere, men Hvalsø vil være beriget med både den tomme gamle Fakta-

bygning nord for banen og den ved Søvej. Ingen kan garantere, at dette ikke vil 

ske. Ingen vil bagefter komme og sige, at det er sket på grundlag af god planlæg-

ning og kloge politiske beslutninger. 

Hvis der skal en ny dagligvarebutik til Hvalsø, er der to andre muligheder, der 

næppe vil berøre Fakta så hårdt.  

- At genoptage planen om et supermarked nord for banen over for Netto. Selvom 

jeg kan frygte for byrummets kvalitet, vil denne placering være langt mindre ind-

gribende end en ALDI og vejomlægning ved Søområdet. 

- At planlægge med en dagligvarebutik i byens udkant. Dette peger på behovet for 

en samlet planlægning af Hvalsø. Den spredte byudvikling som lag på lag kalder i 

den grad på en langsigtet strukturel planlægning. Det vil være et oplagt tema for 

den kommende planredegørelse og kommuneplanrevision. 

Slutbemærkninger: Egentlig ville jeg gerne stoppe her. Det ALDI-projekt, der fore-

ligger, opfylder på ingen måde de normale faglige krav til indpasning af et så stort 

og i virkeligheden komplekst projekt i Søområdet, Den Grønne Kile og bymidten.  

Der er åbenlyst ikke brugt tid og talent, der signalerer kærlighed til byen og dens 

borgere i det foreliggende projekt. Tilgangen er åbenlyst 'så lidt som muligt', så 

fikser vi det bagefter. Det er f.eks. noget så vigtigt som terrænforhold, som virke-

lig er en udfordring i området. Hvordan udformes overgangen mellem projektom-

rådet og omgivelserne? Hvad er den æstetiske kvalitet af den store kasse set fra 

Søområdet og Søvej? Hvordan designets p-pladsen som en grøn parkering? Hvor-

dan afsluttes inde i Søområdet, op mod Hallen og boldbanen? Blot for at nævne 

nogle punkter. 

Der er bunker af uløste og dårligt løste spørgsmål. Jeg har i mit mangeårige virke 

som byplanlægger i kommuner set mange af den slags projekter. Det vil være 

fatalt, hvis processen begynder med, at forvaltningen og kommunalbestyrelsen 

lader sig fange i en proces med lappeløsninger og forbedringer i forhold til det 

foreliggende. Det vil aldrig blive godt som projekt og endnu mindre som bygget. 
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Hvis man alligevel vil insistere på en ALDI med tilhørende p-plads, skal der nye 

boller på suppen med et rådgiverteam, der kan få både arkitektur, byrum og den 

grønne plan til at spille sammen.  

Hvis kommunen, igen, vedtager en lokalplan og håber, at den bliver fulgt op med 

et godt gennemarbejdet projekt, der vil give noget til byen og løfte den, er skuf-

felsen sikker. Der vil blive en uskøn række af dispensationer. 

Derfor, hvis kommunalbestyrelsen alligevel vælger at gå med projektet, efter en 

demokratisk offentlig debat med de reelle muligheder på bordet, må kravet være: 

For det første at projektet er tegnet igennem. Og for det andet bagefter bliver 

bundet af lokalplan, og ikke mindst af den købsaftale som grundejeren, kommu-

nen, kan indgå med bygherren. 

Det ville man gøre i de fleste andre kommuner, hvor man har lært af lektien. 

Kommunen ejer den jord det handler om. Er det klogeste kommunen kan gøre 

virkelig at sælge til ALDI med den konsekvens at bymidten bliver domineret af en 

p-plads? Er det virkelig det Hvalsø har brug for? 

Hvis der skal bygges, skal det være boliger, som der er behov for og i et bymiljø, 

der passer til byen. For at kunne gøre det, skal der laves en ny afrundingsplan. 
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Har vi brug for endnu en tom butik i Hvalsø? 

Den tyske dagligvarekæde ALDI ønsker at placere en stor 

butik klos op ad FAKTA på den ene side og Superbrugsen på 

den anden. Som en del af fase 2 i udbygningen af Søtorvet. 

Men ønsker vi dette, os, der bor i Hvalsø? 

Hurtig politisk proces 

Den såkaldte fase 2 i udbygningen af Søtorvet blev for nylig 

præsenteret for de måbende bydelsgrupper i Hvalsø. Et pro-

jekt, som placerer ALDI mellem Fakta og Superbrugsen. 

Projektet er ved at blive indarbejdet i en lokalplan, der med 

lynets hast skal igennem det politiske system - uden den 

forhøring, som man kunne forvente sig i en demokratisk 

proces. 

Vi frygter, at forslaget om en ALDI med stor parkeringsplads 

og flytning af Søvej er det eneste, der bliver lagt frem til 

den offentlige høring.  

Tomme butikker i dag  

I dag er virkeligheden, at flere butikker på Søtorvet står 

tomme. Der var store ambitioner, men det er ikke blevet til 

noget. Er der kundegrundlag for endnu en dagligvarebutik, 

når de eksisterende skranter? 

Kommunen ejer langt hovedparten af de arealer, der er i 

spil, og har derfor frie hænder til at beslutte, hvad der er 

bedst for byen og byens borgere. 

Bedre by på vej 

Vi protesterer mod denne uskønne og uigennemtænkte ud-

vikling af bymidten i Hvalsø. Ja, der er brug for flere boliger 

i bymidten. Men der er absolut ikke brug for flere dagligva-

rebutikker.  

Vi forsøger at skabe nye funktioner og steder at være, for at 

gøre byen til et rarere sted at bo i. Der er meget mere på 

vej i Søområdet, mellem biblioteket og skolen samt ved sta-

tionen. 'Byens Hus' er ved at blive til virkelighed. I løbet af 

det næste år vil hovedgaden ændre karakter fra at være en 
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rå gennemfartsvej til en vej med fartdæmpning, steder til 

ophold, nye fortove og i det hele taget en smukkere hoved-

gade. 

Resultatet af drevet af Hvalsø-borgerne selv – og det ville 

være synd at sætte dette over styr med et projekt, der går i 

den stik modsatte retning med flere parkeringspladser, end-

nu en dagligvarebutik, og en helt igennem grimmere by. 

 

Med venlig hilsen 

Bysamarbejdsgruppen Frodighed & Samspil 

 



Forslag til
Kommuneplantillæg nr. 18A til 
Lejre Kommuneplan 2017 for
Søtorvet i Hvalsø
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Lokalplanområdet i Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet er i Lejre Kommuneplan 
2017 udlagt som en del af rammeområde 6.C1, 6.O1, 6.R2 og 6.R3. Når 2. etape af Sø-
torvet bliver realiseret, vil der være behov for at omlægge Søvej og flytte parkerings-
pladserne. Derfor er der sideløbende med denne lokalplan udarbejdet et kommune-
plantillæg nr. 18 til Lejre Kommuneplan 2017, som udvider rammeområde 6.C1 og 
samtidig reducerer rammeområde 6.O1, 6.R2 og 6.R3.

Med dette kommuneplantillæg sættes den maksimale højde på facadeskilte desuden 
op til 0,8 meter, og der gives mulighed for at placere to logoer med et maksimalt 
samlet areal på 1,6 m2 pr. logo direkte på bygningen.

Eksisterende rammer i Lejre Kommuneplan 2017

Baggrund og indhold
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Nye rammer jævnfør Kommuneplantillæg nr. 18

6.C1

6.R3

6.O1

6.R2



Lokalplan LK 79A
for Søtorvet
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En lokalplan er...

En lokalplan er en plan, hvori Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune kan fastsætte bin-

dende bestemmelser for et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt 

ejendom.

Lokalplanerne kan bruges til at fastlægge, hvad forskellige områder fremover skal anvendes 

til, og hvordan bebyggelse, veje og friarealer mv. skal udformes. Herigennem kan Kommu-

nalbestyrelsen påvirke kvaliteten af de fysiske omgivelser i kommunen. Samtidig er udar-

bejdelse af et planforslag til en lokalplan velegnet til at gennemtænke planlægningsmæssige 

problemstillinger, og processen giver mulighed for dialog med borgerne om planlægningen.

En lokalplan er bygget op af en redegørelse og juridiske bestemmelser.

Lokalplanens redegørelse beskriver indledningsvis planens intentioner og baggrund samt 

dens forhold til anden planlægning. I lokalplanens bestemmelser fastsættes planområdets 

afgrænsning, konkrete bestemmelser for udnyttelsen, byggeriet, infrastruktur mv. samt pla-

nens retsvirkninger.

Lokalplaner gælder fremtidige forhold. Den er altså ikke til hinder for, at nuværende lovlig 

anvendelse kan fortsætte. Der er heller ikke handlepligt på lokalplanens bestemmelser, men 

ved fremtidige ændringer i området skal lokalplanens bestemmelser overholdes.

En lokalplan sætter rammerne for et områdes anvendelse og udvikling, men en lokalplan er 

ikke i sig selv en tilladelse eller godkendelse.

Det kan være nødvendigt at søge om tilladelser eller godkendelser fra relevante myndighe-

der inden dit projekt kan realiseres.

En lokalplan skal efter reglerne i planloven annonceres og fremlægges som forslag i mini-

mum 4 uger. Kommunalbestyrelsen kan dog fastsætte, at et planforslag skal fremlægges i 

minimum 8 uger, hvis man finder det nødvendigt.

I denne periode har alle mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag til 

planen. Hvis planen ikke ændres væsentlig kan den herefter vedtages endeligt af Kommu-

nalbestyrelsen.
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Hvad er en lokalplan i Lejre Kommune?
Lokalplanerne i Lejre Kommune skal understøtte det gode liv på landet - nu og for fremtidi-

ge generationer. Lokalplanerne skal nemlig bruges som et værktøj til at sikre de stedbundne 

værdier i lokalsamfundene.

Overflødiggjorte bygninger skal have nyt liv, og der skal ved lokalplanlægning skabes 

grundlag for, at bygningerne kan anvendes til nye funktioner, så som boliger, bofællesska-

ber, erhverv eller til fællesfaciliteter for lokalsamfundene.

Lokalplanerne skal også være med til at skabe naturlige mødesteder, både formelle og ufor-

melle, som er med til at understøtte fællesskaberne og give liv i byerne og landsbyerne.

Lokalplanerne skal bidrage til at sikre nye levesteder for planter og dyr - og derved øge 

artsdiversiteten. 

Lokalplanerne skal medvirke til at sikre en bæredygtig udvikling af Lejre Kommune.
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Redegørelse

Områdets historie
I Lejre Kommune er historien et aktiv. Overalt er der spor af vores fælles fortid
- bronzealdergravhøje, jernalderbopladser, landsbyer med spor tilbage fra landbo-
reformernes tid i slutningen af 1700-tallet, sten- og jorddiger mv. Når vi planlægger 
for et nyt område, er det derfor vigtigt at se det ind i en historisk sammenhæng.

Kirke Hvalsø landsby var fæstegods under Sonnerupgård, den nærliggende herregård. By-

en havde 14 gårde og nogle huse. Ved udskiftningen i 1793 blev 6 gårde flyttet ud på mar-

ken. Det var en karakteristisk rækkeby, hvor alle ejendomme lå langs bygaden, som strakte 

sig fra kirken og præstegården i nord til vandingen i syd, hvor der nu er rundkørsel.

Målebordskort 1842-1899
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Befolkningen levede af landbrug, og i 1870 boede der 353 mennesker. Hvalsø var allerede 

dengang en central by med kirke og kildemarked og ikke mindre end 5 indfaldsveje. Byen 

havde et apotek (1871) og en lægebolig der blev bygget i 1853 til egnens distriktslæge. Apo-

teket er stadig i funktion, men lægeboligen har fået ny funktion og ligger stadig som en 

smuk afslutning af bykernen mod syd.

Nordvestbanen, Roskilde-Kalundborg blev anlagt i 1874 med station blandt andet i Kirke 

Hvalsø. Med stationen ændrede Kirke Hvalsø karakter, den blev en udpræget service- og 

handelsby, hvor udviklingen gik stærkt.

Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet ligger i Hvalsø Bymidte mellem Hovedgaden og Søvej og Skolevej - se 

kortbilag 1.

Området omfatter Lokalplan LK 30 for Søtorvet samt en omlægning af Søvej. Det nye om-

råde kommer til at binde Hovedgaden sammen med det grønne rekreative område ved Sko-

lesøen vest for Søvej og Kulturstrøget omkring Skolevej.

Lokalplanområdet på ca. 30.370 m² ligger i byzone og er en del af bymidten med butikker, 

serviceerhverv, boliger og parkeringspladser. Områdets nuværende bebyggelse omfatter 

første etape af Søtorvet med noget randbebyggelsen mod Hovedgaden samt Fakta og Su-

perbrugsen. I det nye forslag lægges der op til at nedlægge Skolevej mellem Hovedgaden og 

Søvej og skabe en grøn korridor og kvalitativt byrum med sammenhæng til Kulturhuset i 

Hvalsø, musikskolen, bibliotek med ’Byens Hus’, skole og idrætsfaciliteter m.m.

Lokalplanområdet er i dag omfattet af en lille del af Lokalplan 71 for Sarbjerg, en lille del 

af Lokalplan 60 for Hvalsø Skole og idrætsanlæg, en lille del af Lokalplan 76 for Hvalsø By-

midte samt hele Lokalplan LK 30 for Søtorvet.
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Lokalplanens baggrund og formål
Søarkaden i Hvalsø ApS har været i dialog med Lejre Kommune om etablering af 2. etape af 

Søtorvet, hvor de ønsker, at etablere én bygning med en dagligvarebutik i den sydlige ende 

og et par mindre udvalgsvarebutikker i den nordlige ende i stueplan samt lejligheder på 1. 

sal. Derudover ønsker de at etablere én anden bygning med boliger både i stueetagen og på 

1. sal. 

For at gøre det attraktivt for både eksisterende og nye butikker og boliger er det også hen-

sigten at omlægge Søvej, så vejen forskydes over mod Hvalsøhallen. Derved kommer parke-

ringspladserne til at ligge i tæt tilknytning til den nye del af Søtorvet og Superbrugsen.

Igennem områdefornyelsen af Hvalsø Bymidte, der strækker sig fra 2016-21, er der arbejdet 

med at skabe mere sammenhæng mellem de steder i byen, hvor livet leves. Der er et mang-

foldigt liv ved kulturhuset, Hvalsø Skole og hal og der er i områdefornyelsen arbejdet med 

at forstærke forbindelsen mellem dette ’kulturområde’ og livet ved Søtorvet og Hovedgaden 

igennem projektet ’Kulturstrøget’. Derfor er der i lokalplanforslaget arbejdet med at sikre en 

grøn forbindelse fra Hovedgaden til hallen.

Da Lokalplan LK 30 for Søtorvet ikke giver mulighed for at etablere butikker over 500 m2, 

og ikke rummer mulighed for en omlægning af Søvej, er det nødvendigt at udarbejde en lo-

kalplan. Det nye lokalplanforslag bygger videre på de bygningsregulerende bestemmelser i 

den eksisterende Lokalplan LK 30 for Søtorvet, så der derved bliver sikret en sammenhæng 

i byggeriets udseende i forhold til 1. etape af Søtorvet, Fakta og Superbrugsen.

På grund af forskydningen af Søvej er det nødvendigt også at udarbejde et kommuneplan-

tillæg som udvider kommuneplanramme 6.C1 og reducerer de tilstødende rammeområder 

6.O1, 6.R2 og 6.R3 tilsvarende. 

Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at omlægge Søvej og forskyde vejen længere over mod hal-

len. Derved vil parkeringen blive placeret mellem Søvej og den nye dagligvarebutik. Lokal-

planen er organiseret i 5 byggefelter, hvor af de tre byggefelter udgør den eksisterende del 

af Søtorvet og Fakta, se kortet på næste side. 
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I byggefelt 1, der ligger centralt imellem Hovedgaden og Søvej, placeres en 2 etagers asym-

metrisk saddeltagsbygning med boliger i stuen og på 1. sal. Bygningen vil have en maksi-

mal højde på 9 meter. 

3

5
3

4

1
2

3

Illustration af strøget mellem bygning 1 og 2

Kort med byggefelter
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Indenfor byggefelt 2, som udgør en stor del af den nuværende Fakta-parkeringsplads, pla-

ceres ligeledes en 2 etagers bygning med en dagligvarebutik og udvalgsvarebutikker i bun-

den og boliger på 1. sal og med taghaver ud mod strøget mellem byggefelt 1 og 2. Denne 

bygning vil også have en maksimal højde på 9 meter. 

Byggefelt 3, 4 og 5 udgør den eksisterende del af Søtorvet, som der ikke vil blive ændret 

ved. 
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Forhold til anden 
planlægning og lovgivning

Lejre Kommuneplan 2017
Kommuneplanens rammer er grundlaget for lokalplaners indhold. Rammerne består af 

overordnede bestemmelser for de enkelte områders anvendelse, bebyggelsestæthed m.m.

Bestemmelserne bliver først mere detaljerede, når der er udarbejdet en lokalplan for et om-

råde.

Når rammebestemmelser er indarbejdet i en lokalplan, er de retligt bindende for de ejen-

domme, der er omfattet af lokalplanen.

Lokalplanområdet er i Lejre Kommuneplan 2017 udlagt som en del af rammeområde 6.C1, 

6.O1, 6.R2 og 6.R3.

Rammebestemmelser for 6.C1 Hvalsø Bymidte
Generel anvendelse: Centerområde.

Specifik anvendelse: Bymidte. Der må opføres eller indrettes bebyggelse til beboelse, butik-
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ker, kontorer, håndværk og værksteder i tilknytning til butik, hoteller, restauranter, klinik-

ker, liberale erhverv, institutioner, bibliotek, kommunal administration samt lign. formål.

Zonestatus: Byzone.

Max. bebyggelsesprocent: Max. 95%

Max. antal etager: 3 etager

Max. højde: 11,5m.

Eksisterende lokalplan: Lokalplan 76 for Hvalsø Bymidte. Lokalplan 88 for Søvejsområdet i 

Kirke Hvalsø. Lokalplan LK 30 for Søtorvet.

Særlige bestemmelser: Bevaringsværdige bebyggelsestræk, bygninger og beplantning skal 

bevares.

Tilladt miljøklasse (min/max): Klasse 2-3.

Kommuneplantillæg nr. 18 til Lejre Kommuneplan 2017
Lokalplanområdet er i Lejre Kommuneplan 2017 udlagt som en del af rammeområde 6.C1, 

6.O1, 6.R2 og 6.R3. Når 2. etape af Søtorvet bliver realiseret, vil der være behov for at om-

lægge Søvej og flytte parkeringspladserne. Derfor er der sideløbende med denne lokalplan 

udarbejdet et Kommuneplantillæg nr. 18 til Lejre Kommuneplan 2017, som udvider ramme-

område 6.C1 og samtidig reducerer rammeområde 6.O1, 6.R2 og 6.R3.

Fingerplan 2019
Ifølge Fingerplan 2019 skal det ved kommuneplanlægning sikres, at byudvikling i Det øv-

rige Hovedstadsområde sker i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af andre 

bysamfund. Der er ikke tale om byudvikling af nye arealer, men om omdannelse af det eksi-

sterende kommunecenter i Hvalsø Bymidte.

Zoneforhold
Lokalplanområdet ligger i byzone, og vil fortsat ligge i byzone efter denne lokalplans vedta-

gelse. 

Byggeloven
For forhold, som ikke er reguleret af lokalplanen, gælder de bygningsregulerende bestem-

melser i byggeloven og bygningsreglementet. Byggelovens krav om byggetilladelse og an-

meldelse samt krav til konstruktion og brandforhold gælder uanset lokalplanen.
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Museumsloven
Inden for lokalplanområdet kan der være risiko for at støde på jordfaste fortidsminder un-

der anlægsarbejderne. Ejer/Bygherre har anmodet Roskilde Museum om en udtalelse i hen-

hold til museumslovens § 25, stk. 1. En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør for for-

pligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis der findes arkæologiske 

levn. Hvis der i forbindelse med forundersøgelse findes væsentlige skjulte fortidsminder 

skal bygherre betale for en egentlig arkæologisk undersøgelse.

Grundvands- og drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Lokalpla-

nen indeholder derfor bestemmelser om, at der inden for området ikke må etableres aktivi-

teter eller anlæg, der indebærer risiko for nedsivning af forurenende stoffer.

Bolig- og butiksområder herunder parkeringsarealer anses normalt ikke for aktiviteter eller 

anlæg, der indebærer risiko for nedsivning af forurenende stoffer. 

Til aktiviteter eller anlæg, som medfører en væsentlig for forurening af grundvandet regnes 

f.eks.: Autoophug med demontering og aftapning af kemikalier, anlæg for nyttiggørelse el-

ler bortskaffelse af affald, jordrenseanlæg, større nedgravede tanke og rørledninger med 

olie, benzinstationer, asfaltfabrikker, kemiske virksomheder, raffinaderier, glasuld- og mi-

neraluldsfabrikker, træimprægneringsvirksomheder mv.

Jordforurening
Der er ikke registreret jordforurening i området.

Servitutoversigt
Der er ikke tinglyst nogen servitutter indenfor lokalplanområdet.

Spildevand og regnvand 
Spildevand skal tilsluttes FORS' forsyningsnet. Der skal indhentes udledningstilladelse til 

afledning af regnvand og overfladevand. Da Skolesøen løber over sine bredder et par gange 

om året, må det derfor forventes at der af hensyn til klimatilpasningen vil blive stillet krav 

i udledningstilladelsen om forsinkelse af regnvand og overfladevand inden det ledes via 

regnvandsledning til Skolesøen.
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Lokalplanområdet indgår i Lejre Spildevandsplan 2016, som regulerer håndteringen af 

lokalplanområdets spildevand og regnvand. Lokalplanen regulerer også håndteringen af 

regnvand og foreskriver, at regnvand kan håndteres og nedsives lokalt ved enten at etablere 

grøfter, regnbede, permeabel belægning, infiltrationsplæner, rendefaskiner, faskiner, grønne 

tage eller lignende. Regnvandet kan også genanvendes til tøjvask, toiletskyl eller lignende 

eller ledes til regnvandsbassiner/-søer.

Vandforsyning
Lokalplanområdet bliver forsynet fra Hvalsø Vandværks forsyningsområde, som derfor 

fortsat skal forsyne lokalplanområdet med vand.

Veje og trafik
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Søvej og Hovedgaden. Der skal etableres sikre overgange 

på Søvej mellem parkeringspladsen øst for hallen og Søtorvet og på Hovedgaden mellem 

Kropladsen og Søtorvet.

Miljøvurdering af planer og programmer
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal kommunen gennem-

føre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at få væsentlig virkning på miljøet. 

Som hovedregel er lokalplaner omfattet af lov om miljøvurdering. Disse planer skal derfor 

”screenes”, hvilket betyder, at der skal gennemføres en kort indledende vurdering af, om 

der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Ud fra ”screeningen” besluttes det, om en 

plans virkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der gennemføres en 

egentlig miljøvurdering.

Konklusion på miljøscreeningen

Der er foretaget en miljøscreening af Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø, og på denne 

baggrund er det Kommunalbestyrelsens vurdering, at der ikke skal foretages en miljøvur-

dering af Lokalplan LK 79. Denne beslutning er truffet ud fra en vurdering af, at de mulig-

heder der ligger Lokalplan LK 79 ikke vil påvirke miljøet væsentligt i forhold til de mulig-

heder, der allerede ligger i den eksisterende Lokalplan LK 30 for Søtorvet.
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Lokalplanens bestemmelser
Med hjemmel i lov om planlægning - lovbekendtgørelse nr. 50 af 19. januar 2018
 - fastsættes følgende bestemmelser for området nævnt i § 2:
                                                                                                                                                                                                      

§ 1 Formål

§ 1.1. Det er lokalplanens formål:

 • At sikre og udvikle et fortsat handels- og erhvervsliv i Hvalsø.

 • At sikre kirkens dominans i bybilledet ved at begrænse bebyggelsens højde i dele 
af området.

 • At skabe mulighed for en udbygning af bymidtens handelscenter med nye 
butikker, service og kontor samt nye boliger og samtidig sikre, at denne udvikling 
skaber et sammenhængende bymæssigt udtryk.

 • At sikre en mere tryg trafikafvikling i lokalplanområdet.

 • At skabe kvalitative, trygge byrum.

§ 2 Område og zonestatus

§ 2.1  Lokalplanen omfatter matrikel numre: 2cm, 2ai, 2cl, 2av, 2ak, 2cg, 2ch, del af 2ci, 
2ct, 2tu, 2cv, 2cx, 2r, 2q, del af 6cd, 7x, 7v, 7o, del af 7y samt del af 41a alle Kirke 
Hvalsø By, Kirke Hvalsø samt del af litra 7000q og 7000h ligeledes Kirke Hvalsø.

§ 2.2  Lokalplanområdet ligger i byzone.

§ 2.3  Lokalplanområdet inddeles i delområderne A, B og C som vist på kortbilag 2A. 
Delområde A inddeles endvidere i byggefelt 1-5 som vist på kortbilag 2B.

 Delområde A udgør 12.615 m2, delområde B udgør 8.174 m2 og delområde C udgør 
9.583 m2. Lokalplanområdet udgør i alt ca. 30.371 m2.

§ 3 Anvendelse

§ 3.1  Delområde A skal anvendes til centerformål: Detailhandel, restauranter, cafeer, 
frisører, boligformål, offentlige og kulturelle formål samt liberale erhverv. Liberale 
erhverv omfatter bl.a. advokater, ejendomsformidlere, revisorer, ingeniører, arki-
tekter, landinspektører, læger og tandlæger. 

 Området skal anvendes således, at ”Vejledning nr. 5 af november 1984 om ekstern 
støj fra virksomheder” kan overholdes. Her tænkes specielt på støj fra varetrans-
port, aflæsning, ventilation, køleanlæg o. lign.

 Bebyggelsen skal i øvrigt etableres således, at der foretages støjdæmpende foran-
staltninger i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 2007 om ”Støj 
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fra veje”, såfremt de vejledende grænseværdier ikke kan overholdes.

§ 3.2  Delområde B skal anvendes til detailhandelsformål, liberalt erhverv og parkering.

§ 3.3  Delområde C skal anvendes til trafikanlæg i form af vej, parkeringspladser, stier, 
fortov og cykelstier mv.

§ 4 Udstykning

§ 4.1  Der kan ske yderligere udstykning.

§ 5 Veje, stier, parkering og adgangsforhold

§ 5.1  Lokalplanområdet vejbetjenes fra Hovedgaden og Søvej.

§ 5.2  Der etableres en central gågade som forbinder lokalplanområdet, samt passager 
der gør det muligt at sive igennem området og derved styrker forbindelsen mellem 
Hovedgaden, strøget omkring Skolevej og det rekreative område ved Skolesøen.

§ 5.3  Skolevej nedlægges mellem Hovedgaden og Søvej for at skabe et kvalitativt byrum 
foran Brugsen.

§ 5.4  Der skal anlægges 115 parkeringspladser i delområde C. Delområde C anlægges til 
fælles offentlig parkeringsplads efter principperne som vist på Kortbilag 3.

§ 5.5  Parkeringsbåsene skal anlægges i græsarmering for at sikre et grønt udtryk. Af-
mærkningen af båsene kan være med anden belægning. Kørearealerne skal udfø-
res med lydsvag kørefast belægning så som asfalt eller belægningssten. Gangarea-
ler skal etableres med anden fastbelægning, som tydeligt markerer og adskiller 
arealerne fra kørearealerne.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

§ 6.1  I hele Hvalsø kan der etableres op til 5.000 m2 butiksareal med udvalgsvarer. 
Butikstørrelsen indenfor byggefelt 1, 2, 3 og 4 må maksimalt være 500 m2, indenfor 
byggefelt 2 kan der dog etableres én dagligvarebutik med et butiksareal på 1.200 
m2. I byggefelt 5 kan den eksisterende dagligvarebutik udnyttes som sådan eller 
omdannes til mindre udvalgsvarebutikker.

§ 6.2  Delområde A inddeles i 5 byggefelter som vist på kortbilag 2B:

•  Bebyggelsen indenfor byggefelt 1 (kote 54) og 2 (kote 54,5) skal opføres i maks. 2 
etager med en maks. bebyggelseshøjde på 9 meter målt fra fastsat niveauplan - se 
kortbilag 2B.

•  Bebyggelsen indenfor byggefelt 3 og 4 skal fremstå i maks. 3 etager med en maks. 
bebyggelseshøjde på 11,5 meter målt fra fastsat niveauplan. Det nordøstlige hjørne 
af byggefelt 3 skal bebyggelsen fremstå i maks. 2 etager med en maksimal byg-
ningshøjde på 9 meter.

• Bebyggelsen indenfor byggefelt 5 skal fremstå i maks. 2 etager med en maks. byg-
ningshøjde på 8,5 meter. 
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Indenfor hvert byggefelt skal bebyggelsen opføres som en samlet helhed.

§ 6.3  Indenfor byggefelt 1 og 2 skal gavlfacaderne orienteres øst/vest.

§ 6.4 For bl.a. at give lys til boligerne i byggefelt 1 skal minimum 70 % af facaden på 1. 
sal i byggefelt 2 placeres med gavlfacaderne mod vest i byggelinjen, som vist på 
kortbilag 2B, og have en husdybde på maks. 15 meter. Mod øst kan maks. 45 % af 
gavlfacaderne placeres i byggelinjen mod øst som vist på kortbilag 2B.

§ 6.5  I delområde B kan bebyggelse opføres i maks. 2 etager med en maks. bygnings-
højde på 8,5 meter og en bebyggelsesprocent på 95%. 

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden

§ 7.1  Facaderne skal fremstå glatpudset, berappet, vandskuret e.lign. med enkelte par-
tier i materialer som træ, eternit, aluminium eller glas. Indenfor byggefelt 2 skal 
vinduespartierne i stueetagen udgøre mindst 25 % af facadearealet ud mod Søvej. 
Indenfor byggefelt 3 skal vinduespartierne i stueetagen udgøre mindst 40 % af 
facadearealet ud mod Hovedgaden.

§ 7.2  Bebyggelsen skal fremstå med gavlfacader som brydes for mindst hver 25 meter 
med en anden facadefarve - se kortbilag 5. Facadefarver. Dette gælder ikke for 
Delområde B.

§ 7.3  Vinduer og døre skal udføres i aluminium og/eller træ.

§ 7.4  Tage skal enten dækkes med sort tagpap med listebeklædning, listerne kan udeluk-
kes, hvis de ikke vil være synlige fra terrænniveau. I byggefelt 1, 2, 3 og 4 skal tage 
udføres som shedtage (asymmetrisk saddeltag) og dækkes med samme tagmate-
riale, dog kan en del af tagarealet i 1. sals niveau etableres som taghaver, tagter-
rasser eller grønne tage. I delområde B skal tage dækkes med røde lerteglsten med 
en taghældning på 40-50 grader, udføres som grønne tage eller fremstå som flade 

Gavlfacader på den eksisterende del af Søtorvet
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tage. Indenfor hele lokalplanområdet må der ikke anvendes blanke og reflekteren-
de tagmaterialer. Solceller kan opsættes, så de integreres i sorte tagflader.

§ 7.5  Tagrender og -nedløb skal udføres i PVC-frit materiale, gerne i overfladebehandlet 
zink.

§ 7.6  Markiser kan placeres over døre og/eller vinduer i stueetagen. De skal være af ens-
farvet lærred og have enten smal metal forkant på max. 10 cm eller flæser på max. 
15 cm. Tekst tillades kun på markisens flæser. Markisers dug skal opdeles efter 
facadens eller vinduernes opdeling. Markiser skal kunne rulles ind. Der gives ikke 
tilladelse til baldakiner eller faste markiser over butiksfacader.

§ 7.7 På bebyggelsen i byggefelt 2 skal facaderne fremstå med delvis grøn beplantning i 
form af efeu, vin eller lignende, der skal etableres beplantning i 2 felter op ad hver 
af facaderne mod henholdsvis øst og vest. 

§ 8 Skiltning og reklamer

§ 8.1  Generelt skal skilte udformes, så der skabes en god helhedsvirkning med de 
enkelte bygningers arkitektur og med området som helhed. Der bør være sammen-
fald mellem ejendommens anvendelse og skiltningen. Skiltningens omfang skal 
begrænses til det nødvendige fx. Firmanavn, logo, åbningstider m.v.

§ 8.2  Skilte må ikke dække over bygningsdetaljer, ligesom skilte fra forskellige virksom-
heder/forretninger skal samordnes, så der opnås en god helhedsvirkning.

§ 8.3  Facadeskiltning

 Skilte skal tilpasses bygningens arkitektur og skal i princippet følge opdelingen af 
moduler, vinduer, døre og porte. Størrelse og placering af skilte på samme facade 
fra forskellige firmaer skal så vidt muligt tilpasses hinanden. Effektfarver, fluorise-
rende eller selvlysende farver tillades ikke. 

 Hver butik har mulighed for påmaling af et facadeskilt pr. indgangsparti. Facade-
skiltet placeres over butikkens hovedfacade i forbindelse med dør eller vinduer 
over forretningen. Hvis butikken har to indgange, kan der placeres et skilt over 
hvert indgangspartis facade. Skilte til den enkelte butik skal påmales med under-
kant 10 cm over dør/vindueskant. Skiltets højde er 35 cm. Butikkens navn/logo må 
max være 25 cm i højden og placeres centreret på facadeskiltet med luft til kant 
foroven og forneden. Facadeskiltet males på murværk. Baggrundsfarven skal har-
monere med Søtorvets bygningers farveskala. 
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§ 8.4 Udhængsskilte

 Der kan etableres ét udhængsskilt pr. butik/indgang, dog to udhængsskilte ved 
hjørnebutikker. Udhængskiltene hænges vinkelret på facaden, og placeres i en 
frihøjde på minimum 2,3 meter fra terræn. Diameter for udhængsskilt: 0,35 meter 
Maksimal sidelængde 0,8 meter. Alle udhængsskilte udføres i samme materiale og 
i samme baggrundsfarve.

 

§ 8.5  Henvisningsskilte

 Henvisningsskilte skal være tilpasset Søtorvets arkitektoniske udtryk og egenska-
ber. Henvisningsskiltene indeholder servicevejvisning på Søtorvet, således at alle 
besøgende let kan finde vej til Hvalsø’s servicefunktioner og oplevelser. Skilte/skil-
testandere må maksimalt have en højde på 2,0 m og en bredde på 1,2 m.

§ 8.6 Dagligvarebutikker

 For dagligvarebutikker gælder at skilte skal tilpasses bygningens arkitektur og skal 
i princippet følge opdelingen af moduler, vinduer, døre og porte.

 Facadeskilte må have en maksimal højde på 0,8 meter, og skal udformes med 
enkeltbogstaver og opsættes direkte på facaden, så facaden kan ses gennem bog-
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staverne. Ud over dette må der direkte på bygningen placeres to logoer med et 
maksimal samlet areal på 1,6 m2  pr. logo. 

 Effektfarver, fluorescerende eller selvlysende farver tillades som udgangspunkt 
ikke.

 Eksisterende pyloner, skilte og flagstænger kan flyttes og fornys.

§ 8.7 Udover ovenstående gælder følgende for dagligvare- og udvalgsvarebutikker:

 Dagligvarebutikker: Navn, logo, åbningstider og mindre reklamer kan tillades 
opsat på max. 1/3 af det enkelte vindue/dør. Enkelte vinduer kan dog blændes helt 
eller delvist med ensfarvet folie i hvide, grå, brune eller sorte nuancer.

 Udvalgsvarebutikker: Butiksvinduer skal fremstå som udstillingsvinduer og må 
ikke tilklæbes med plakater eller lignende, for at undgå et tillukket udtryk i gade-
billedet. Diskret skiltning med åbningstider i vindues- eller dørparti kræver ikke 
forudgående tilladelse.

§ 9 Ubebyggede arealer

§ 9.1  Beplantningen skal have en fremtrædende rolle og skal integreres på overbevi-
sende og funktionel vis. Beplantningen i hele området skal anlægges med stor 
diversitet, så den byder på flere forskellige oplevelser. Træer og buske skal være af 
egnstypiske arter og udgøre en variation af farver, former og dufte.

 Inden for delområde A  og C skal der som minimum plantes 15 træer i det grønne 
bælte mellem Søvej og parkeringsarealet (markeret med grønt på kortbilag 6), 15 
træer på parkeringsarealet (markeret med blåt på kortbilag 6) og 7 træer på strøget 
på den del, som er markeret med pink - se kortbilag 6. Træerne skal have en mini-
mumshøjde på 3 meter med en stammetykkelse på minimum 5 cm.

 Området mellem byggefelt 1 og 2 skal fremstå med grønne elementer af træer og/
eller plantekasser o. lign.

§ 9.2 Belægningen på gangarealer skal etableres således, at arealet afvandes væk fra 
bygningerne, således at der er taget højde for klimatilpasningen.

§ 9.3 Belægningen i strøget fra Hovedgaden til Søvej skal etableres med en anden farve/
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type belægning for at markere strøgforløbet - se kortbilag 3.

§ 9.4  Møbleringen af strøgforløbet og de forskellige plads- og torvedannelser skal skabe 
mulighed for både leg og stille ophold. Der kan etableres mindre legearealer på 
torvearealerne. På 1804-pladsen kan der etableres en Hvalsøbænk eller lignende.

§ 9.5  Ubebyggede arealer må ikke anvendes til oplagring. Dette gælder dog ikke opstil-
ling i butikkernes åbningstider.

§ 9.6  Belysning af vejarealer, stier og stræder skal finde sted med maksimalt 6 meter høje 
standere og med lyskilder, som ikke virker blændende.

§ 9.7  I delområde A skal der etableres udendørs opholdsarealer minimum svarende til 
15 % af boligetagearealet og 5 % af butiks- og erhvervsetagearealet, dog minimum 
10 m2 pr. butiks- og erhvervsenhed.

 Til opholdsareal henregnes altaner, tagterrasser og haver.

§ 10 Terrænregulering

§ 10.1  Der kan terrænreguleres +/- 1 meter fra naturligt terræn.

§ 11 Grundvand, regnvand og spildevand

§ 11.1  Der må ikke etableres aktiviteter eller anlæg, der indebærer risiko for nedsivning af 
forurenende stoffer til grundvandet.

§ 11.2  Der skal indhentes udledningstilladelse til afledning af spilde-, regn- og overflade-
vandet.

§ 12 Støj

§ 12.1  Området skal planlægges således, at ”Vejledning nr. 5 af november 1984 om eks-
tern støj fra virksomheder” kan overholdes. Her tænkes specielt på støj fra vare-
transport, aflæsning, ventilation, køleanlæg o. lign.

§ 12.2  Området skal i øvrigt planlægges således, at der foretages støjdæmpende foran-
staltninger i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 2007 om ”Støj 

Hvalsøbænken
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fra veje”, såfremt de vejledende grænseværdier ikke kan overholdes.

§ 13 Ejerforening

§ 13.1  Der skal etableres en ejerforening med medlemspligt for alle ejere inden for delom-
råde A og B.

§ 13.2  Ejerforeningen skal oprettes, når Lejre Kommune forlanger det.

§ 13.3  Ejerforeningen skal forestå ren- og vedligeholdelse af alle fællesanlæg og de pri-
vate fællesveje.

§ 14 Forudsætninger for ibrugtagning

§ 14.1  Inden der kan gives ibrugtagningstilladelse til områdets bebyggelse i byggefelt 1 
og 2 skal parkeringspladserne i Delområde C være etableret.

§ 14.2  Inden hvert enkelt byggefelt tages i brug skal de naturligt tilhørende udearealer 
være færdiggjort.

§ 14.3  Inden bebyggelsen på byggefelt 1 og 2 tages i brug skal torvearealerne, som i dag 
udgør Skolevej, være etableret.

§ 14.4  Inden bebyggelsen på byggefelt 1 og 2 tages i brug skal den § 9.1 nævnte beplant-
ning være etableret.

§ 14.5  Før ibrugtagning skal de nødvendige udledningstilladelser til afledning af spilde-, 
regn- og overfladevand være indhentet.

§ 14.6  Før ny boligbebyggelse tages i brug, skal de i § 9.7 nævnte opholdsarealer være 
etableret.

§ 15 Ophævelse af lokalplan

§ 15.1  Med vedtagelse af Lokalplan LK 79 for Søtorvet ophæves Lokalplan 71 for Sar-
bjerg, Lokalplan 60 for Hvalsø Skole og idrætsanlæg, Lokalplan 76 for Hvalsø 
Bymidte og Lokalplan LK 30 for Søtorvet for nærværende lokalplans område.

 § 16 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

§ 16.1  Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må de ejen-
domme, der er omfattet af forslaget, ikke benyttes på en måde, der kan foregribe 
den endelige lokalplan. Der gælder efter § 17 i lov om planlægning et midlertidigt 
forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse.

§ 16.2  Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.

§ 16.3  Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag til lokalplanforslaget 
er udløbet, kan kommunalbestyrelsen på visse betingelser give tilladelse til anven-
delse af en ejendom i overensstemmelse med lokalplanforslaget.

§ 16.4  Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil lokalplanforslaget er endeligt ved-
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taget. Dog højst et år efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

§ 17 Lokalplanen retsvirkninger

§ 17.1  Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalpla-
nen, må ejendomme der er omfattet af planen, jf. Planlovens § 18, kun udstykkes, 
bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmel-
ser.

§ 17.2  Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lo-
kalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af anlæg mv., der er 
indeholdt i lokalplanen.

§ 17.3  Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser 
af lokalplanens bestemmelser, under forudsætning af, at det ikke er i strid med 
hovedprincipperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun 
gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan med offentliggørelse og mulig-
hed for indsigelser og ændringsforslag.

§ 17.4  Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggel-
sesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven.
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Høring, vedtagelsespåtegning og offentlig bekendtgørelse

Forslag til Lokalplan LK 79 for Søtorvet i Hvalsø er godkendt af Kommunalbestyrelsen til 

udsendelse i offentlig høring den XXX.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra XXX til  XXX.

I henhold til § 27 i planloven er Lokalplan LK 79 for Søtorvet i Hvalsø vedtaget endeligt af 

Lejre Kommunalbestyrelse den XXX.

 

Lokalplan LK 79 for Søtorvet i Hvalsø er offentligt bekendtgjort den XXX

  Lejre den XXX

  Carsten Rasmussen   /  Inger Marie Vynne

  borgmester     kommunaldirektør
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Kortbilag 1. Lokalplanområdets afgrænsning
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Kortbilag 2A. Lokalplanens delområder 

Delområde A

Delområde B

Delområde C
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Kortbilag 2B. Lokalplanens byggefelter
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Kortbilag 3. Illustrationsplan
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Kortbilag 4. Vareindlevering og brandveje
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Kortbilag 5. Farvekort til facaderne



30

Kortbilag 6. Træbeplantning
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Forslag til
Kommuneplantillæg nr. 18B til 
Lejre Kommuneplan 2017 for
Søtorvet i Hvalsø
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Lokalplanområdet i Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet er i Lejre Kommuneplan 
2017 udlagt som en del af rammeområde 6.C1, 6.O1, 6.R2 og 6.R3. Når 2. etape af Sø-
torvet bliver realiseret, vil der være behov for at omlægge Søvej og flytte parkerings-
pladserne. Derfor er der sideløbende med denne lokalplan udarbejdet et kommune-
plantillæg nr. 18B til Lejre Kommuneplan 2017, som udvider rammeområde 6.C1 og 
samtidig reducerer rammeområde 6.O1, 6.R2 og 6.R3.

Med dette kommuneplantillæg sættes den maksimale højde på facadeskilte desuden 
op til 0,8 meter, og der gives mulighed for at placere to logoer med et maksimalt 
samlet areal på 1,6 m2 pr. logo direkte på bygningen.

Eksisterende rammer i Lejre Kommuneplan 2017

Baggrund og indhold
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Nye rammer jævnfør Kommuneplantillæg nr. 18B

6.C1

6.R3

6.O1

6.R2



Lokalplan LK 79B
for Søtorvet
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En lokalplan er...

En lokalplan er en plan, hvori Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune kan fastsætte bin-

dende bestemmelser for et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt 

ejendom.

Lokalplanerne kan bruges til at fastlægge, hvad forskellige områder fremover skal anvendes 

til, og hvordan bebyggelse, veje og friarealer mv. skal udformes. Herigennem kan Kommu-

nalbestyrelsen påvirke kvaliteten af de fysiske omgivelser i kommunen. Samtidig er udar-

bejdelse af et planforslag til en lokalplan velegnet til at gennemtænke planlægningsmæssige 

problemstillinger, og processen giver mulighed for dialog med borgerne om planlægningen.

En lokalplan er bygget op af en redegørelse og juridiske bestemmelser.

Lokalplanens redegørelse beskriver indledningsvis planens intentioner og baggrund samt 

dens forhold til anden planlægning. I lokalplanens bestemmelser fastsættes planområdets 

afgrænsning, konkrete bestemmelser for udnyttelsen, byggeriet, infrastruktur mv. samt pla-

nens retsvirkninger.

Lokalplaner gælder fremtidige forhold. Den er altså ikke til hinder for, at nuværende lovlig 

anvendelse kan fortsætte. Der er heller ikke handlepligt på lokalplanens bestemmelser, men 

ved fremtidige ændringer i området skal lokalplanens bestemmelser overholdes.

En lokalplan sætter rammerne for et områdes anvendelse og udvikling, men en lokalplan er 

ikke i sig selv en tilladelse eller godkendelse.

Det kan være nødvendigt at søge om tilladelser eller godkendelser fra relevante myndighe-

der inden dit projekt kan realiseres.

En lokalplan skal efter reglerne i planloven annonceres og fremlægges som forslag i mini-

mum 4 uger. Kommunalbestyrelsen kan dog fastsætte, at et planforslag skal fremlægges i 

minimum 8 uger, hvis man finder det nødvendigt.

I denne periode har alle mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag til 

planen. Hvis planen ikke ændres væsentlig kan den herefter vedtages endeligt af Kommu-

nalbestyrelsen.
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Hvad er en lokalplan i Lejre Kommune?
Lokalplanerne i Lejre Kommune skal understøtte det gode liv på landet - nu og for fremtidi-

ge generationer. Lokalplanerne skal nemlig bruges som et værktøj til at sikre de stedbundne 

værdier i lokalsamfundene.

Overflødiggjorte bygninger skal have nyt liv, og der skal ved lokalplanlægning skabes 

grundlag for, at bygningerne kan anvendes til nye funktioner, så som boliger, bofællesska-

ber, erhverv eller til fællesfaciliteter for lokalsamfundene.

Lokalplanerne skal også være med til at skabe naturlige mødesteder, både formelle og ufor-

melle, som er med til at understøtte fællesskaberne og give liv i byerne og landsbyerne.

Lokalplanerne skal bidrage til at sikre nye levesteder for planter og dyr - og derved øge 

artsdiversiteten. 

Lokalplanerne skal medvirke til at sikre en bæredygtig udvikling af Lejre Kommune.
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Redegørelse

Områdets historie
I Lejre Kommune er historien et aktiv. Overalt er der spor af vores fælles fortid
- bronzealdergravhøje, jernalderbopladser, landsbyer med spor tilbage fra landbo-
reformernes tid i slutningen af 1700-tallet, sten- og jorddiger mv. Når vi planlægger 
for et nyt område, er det derfor vigtigt at se det ind i en historisk sammenhæng.

Kirke Hvalsø landsby var fæstegods under Sonnerupgård, den nærliggende herregård. By-

en havde 14 gårde og nogle huse. Ved udskiftningen i 1793 blev 6 gårde flyttet ud på mar-

ken. Det var en karakteristisk rækkeby, hvor alle ejendomme lå langs bygaden, som strakte 

sig fra kirken og præstegården i nord til vandingen i syd, hvor der nu er rundkørsel.

Målebordskort 1842-1899
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Befolkningen levede af landbrug, og i 1870 boede der 353 mennesker. Hvalsø var allerede 

dengang en central by med kirke og kildemarked og ikke mindre end 5 indfaldsveje. Byen 

havde et apotek (1871) og en lægebolig der blev bygget i 1853 til egnens distriktslæge. Apo-

teket er stadig i funktion, men lægeboligen har fået ny funktion og ligger stadig som en 

smuk afslutning af bykernen mod syd.

Nordvestbanen, Roskilde-Kalundborg blev anlagt i 1874 med station blandt andet i Kirke 

Hvalsø. Med stationen ændrede Kirke Hvalsø karakter, den blev en udpræget service- og 

handelsby, hvor udviklingen gik stærkt.

Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet ligger i Hvalsø Bymidte mellem Hovedgaden og Søvej og Skolevej - se 

kortbilag 1.

Området omfatter Lokalplan LK 30 for Søtorvet samt en omlægning af Søvej. Det nye om-

råde kommer til at binde Hovedgaden sammen med det grønne rekreative område ved Sko-

lesøen vest for Søvej og Kulturstrøget omkring Skolevej.

Lokalplanområdet på ca. 30.370 m² ligger i byzone og er en del af bymidten med butikker, 

serviceerhverv, boliger og parkeringspladser. Områdets nuværende bebyggelse omfatter 

første etape af Søtorvet med noget randbebyggelsen mod Hovedgaden samt Fakta og Su-

perbrugsen. I det nye forslag lægges der op til at nedlægge Skolevej mellem Hovedgaden og 

Søvej og skabe en grøn korridor og kvalitativt byrum med sammenhæng til Kulturhuset i 

Hvalsø, musikskolen, bibliotek med ’Byens Hus’, skole og idrætsfaciliteter m.m.

Lokalplanområdet er i dag omfattet af en lille del af Lokalplan 71 for Sarbjerg, en lille del 

af Lokalplan 60 for Hvalsø Skole og idrætsanlæg, en lille del af Lokalplan 76 for Hvalsø By-

midte samt hele Lokalplan LK 30 for Søtorvet.
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Lokalplanens baggrund og formål
Søarkaden i Hvalsø ApS har været i dialog med Lejre Kommune om etablering af 2. etape af 

Søtorvet, hvor de ønsker, at etablere én bygning med en dagligvarebutik i den sydlige ende 

og et par mindre udvalgsvarebutikker i den nordlige ende i stueplan samt lejligheder på 1. 

sal. Derudover ønsker de at etablere én anden bygning med boliger både i stueetagen og på 

1. sal. 

For at gøre det attraktivt for både eksisterende og nye butikker og boliger er det også hen-

sigten at omlægge Søvej, så vejen forskydes over mod Hvalsøhallen. Derved kommer parke-

ringspladserne til at ligge i tæt tilknytning til den nye del af Søtorvet og Superbrugsen.

Igennem områdefornyelsen af Hvalsø Bymidte, der strækker sig fra 2016-21, er der arbejdet 

med at skabe mere sammenhæng mellem de steder i byen, hvor livet leves. Der er et mang-

foldigt liv ved kulturhuset, Hvalsø Skole og hal og der er i områdefornyelsen arbejdet med 

at forstærke forbindelsen mellem dette ’kulturområde’ og livet ved Søtorvet og Hovedgaden 

igennem projektet ’Kulturstrøget’. Derfor er der i lokalplanforslaget arbejdet med at sikre en 

grøn forbindelse fra Hovedgaden til hallen.

Da Lokalplan LK 30 for Søtorvet ikke giver mulighed for at etablere butikker over 500 m2, 

og ikke rummer mulighed for en omlægning af Søvej, er det nødvendigt at udarbejde en lo-

kalplan. Det nye lokalplanforslag bygger videre på de bygningsregulerende bestemmelser i 

den eksisterende Lokalplan LK 30 for Søtorvet, så der derved bliver sikret en sammenhæng 

i byggeriets udseende i forhold til 1. etape af Søtorvet, Fakta og Superbrugsen.

På grund af forskydningen af Søvej er det nødvendigt også at udarbejde et kommuneplan-

tillæg som udvider kommuneplanramme 6.C1 og reducerer de tilstødende rammeområder 

6.O1, 6.R2 og 6.R3 tilsvarende. 

Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at omlægge Søvej og forskyde vejen længere over mod hal-

len. Derved vil parkeringen blive placeret mellem Søvej og den nye dagligvarebutik. Lokal-

planen er organiseret i 5 byggefelter, hvor af de tre byggefelter udgør den eksisterende del 

af Søtorvet og Fakta, se kortet på næste side. 
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I byggefelt 1, der ligger centralt imellem Hovedgaden og Søvej, placeres en 2 etagers asym-

metrisk saddeltagsbygning med boliger i stuen og på 1. sal. Bygningen vil have en maksi-

mal højde på 9 meter. 

3

5
3

4

1
2

3

Illustration af strøget mellem bygning 1 og 2

Kort med byggefelter
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Indenfor byggefelt 2, som udgør en stor del af den nuværende Fakta-parkeringsplads, pla-

ceres ligeledes en 2 etagers bygning med en dagligvarebutik og udvalgsvarebutikker i bun-

den og boliger på 1. sal og med taghaver ud mod strøget mellem byggefelt 1 og 2. Denne 

bygning vil også have en maksimal højde på 9 meter. 

Byggefelt 3, 4 og 5 udgør den eksisterende del af Søtorvet, som der ikke vil blive ændret 

ved. 
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Forhold til anden 
planlægning og lovgivning

Lejre Kommuneplan 2017
Kommuneplanens rammer er grundlaget for lokalplaners indhold. Rammerne består af 

overordnede bestemmelser for de enkelte områders anvendelse, bebyggelsestæthed m.m.

Bestemmelserne bliver først mere detaljerede, når der er udarbejdet en lokalplan for et om-

råde.

Når rammebestemmelser er indarbejdet i en lokalplan, er de retligt bindende for de ejen-

domme, der er omfattet af lokalplanen.

Lokalplanområdet er i Lejre Kommuneplan 2017 udlagt som en del af rammeområde 6.C1, 

6.O1, 6.R2 og 6.R3.

Rammebestemmelser for 6.C1 Hvalsø Bymidte
Generel anvendelse: Centerområde.

Specifik anvendelse: Bymidte. Der må opføres eller indrettes bebyggelse til beboelse, butik-
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ker, kontorer, håndværk og værksteder i tilknytning til butik, hoteller, restauranter, klinik-

ker, liberale erhverv, institutioner, bibliotek, kommunal administration samt lign. formål.

Zonestatus: Byzone.

Max. bebyggelsesprocent: Max. 95%

Max. antal etager: 3 etager

Max. højde: 11,5m.

Eksisterende lokalplan: Lokalplan 76 for Hvalsø Bymidte. Lokalplan 88 for Søvejsområdet i 

Kirke Hvalsø. Lokalplan LK 30 for Søtorvet.

Særlige bestemmelser: Bevaringsværdige bebyggelsestræk, bygninger og beplantning skal 

bevares.

Tilladt miljøklasse (min/max): Klasse 2-3.

Kommuneplantillæg nr. 18 til Lejre Kommuneplan 2017
Lokalplanområdet er i Lejre Kommuneplan 2017 udlagt som en del af rammeområde 6.C1, 

6.O1, 6.R2 og 6.R3. Når 2. etape af Søtorvet bliver realiseret, vil der være behov for at om-

lægge Søvej og flytte parkeringspladserne. Derfor er der sideløbende med denne lokalplan 

udarbejdet et Kommuneplantillæg nr. 18 til Lejre Kommuneplan 2017, som udvider ramme-

område 6.C1 og samtidig reducerer rammeområde 6.O1, 6.R2 og 6.R3.

Fingerplan 2019
Ifølge Fingerplan 2019 skal det ved kommuneplanlægning sikres, at byudvikling i Det øv-

rige Hovedstadsområde sker i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af andre 

bysamfund. Der er ikke tale om byudvikling af nye arealer, men om omdannelse af det eksi-

sterende kommunecenter i Hvalsø Bymidte.

Zoneforhold
Lokalplanområdet ligger i byzone, og vil fortsat ligge i byzone efter denne lokalplans vedta-

gelse. 

Byggeloven
For forhold, som ikke er reguleret af lokalplanen, gælder de bygningsregulerende bestem-

melser i byggeloven og bygningsreglementet. Byggelovens krav om byggetilladelse og an-

meldelse samt krav til konstruktion og brandforhold gælder uanset lokalplanen.
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Museumsloven
Inden for lokalplanområdet kan der være risiko for at støde på jordfaste fortidsminder un-

der anlægsarbejderne. Ejer/Bygherre har anmodet Roskilde Museum om en udtalelse i hen-

hold til museumslovens § 25, stk. 1. En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør for for-

pligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis der findes arkæologiske 

levn. Hvis der i forbindelse med forundersøgelse findes væsentlige skjulte fortidsminder 

skal bygherre betale for en egentlig arkæologisk undersøgelse.

Grundvands- og drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Lokalpla-

nen indeholder derfor bestemmelser om, at der inden for området ikke må etableres aktivi-

teter eller anlæg, der indebærer risiko for nedsivning af forurenende stoffer.

Bolig- og butiksområder herunder parkeringsarealer anses normalt ikke for aktiviteter eller 

anlæg, der indebærer risiko for nedsivning af forurenende stoffer. 

Til aktiviteter eller anlæg, som medfører en væsentlig for forurening af grundvandet regnes 

f.eks.: Autoophug med demontering og aftapning af kemikalier, anlæg for nyttiggørelse el-

ler bortskaffelse af affald, jordrenseanlæg, større nedgravede tanke og rørledninger med 

olie, benzinstationer, asfaltfabrikker, kemiske virksomheder, raffinaderier, glasuld- og mi-

neraluldsfabrikker, træimprægneringsvirksomheder mv.

Jordforurening
Der er ikke registreret jordforurening i området.

Servitutoversigt
Der er ikke tinglyst nogen servitutter indenfor lokalplanområdet.

Spildevand og regnvand 
Spildevand skal tilsluttes FORS' forsyningsnet. Der skal indhentes udledningstilladelse til 

afledning af regnvand og overfladevand. Da Skolesøen løber over sine bredder et par gange 

om året, må det derfor forventes at der af hensyn til klimatilpasningen vil blive stillet krav 

i udledningstilladelsen om forsinkelse af regnvand og overfladevand inden det ledes via 

regnvandsledning til Skolesøen.
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Lokalplanområdet indgår i Lejre Spildevandsplan 2016, som regulerer håndteringen af 

lokalplanområdets spildevand og regnvand. Lokalplanen regulerer også håndteringen af 

regnvand og foreskriver, at regnvand kan håndteres og nedsives lokalt ved enten at etablere 

grøfter, regnbede, permeabel belægning, infiltrationsplæner, rendefaskiner, faskiner, grønne 

tage eller lignende. Regnvandet kan også genanvendes til tøjvask, toiletskyl eller lignende 

eller ledes til regnvandsbassiner/-søer.

Vandforsyning
Lokalplanområdet bliver forsynet fra Hvalsø Vandværks forsyningsområde, som derfor 

fortsat skal forsyne lokalplanområdet med vand.

Veje og trafik
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Søvej og Hovedgaden. Der skal etableres sikre overgange 

på Søvej mellem parkeringspladsen øst for hallen og Søtorvet og på Hovedgaden mellem 

Kropladsen og Søtorvet.

Miljøvurdering af planer og programmer
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal kommunen gennem-

føre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at få væsentlig virkning på miljøet. 

Som hovedregel er lokalplaner omfattet af lov om miljøvurdering. Disse planer skal derfor 

”screenes”, hvilket betyder, at der skal gennemføres en kort indledende vurdering af, om 

der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Ud fra ”screeningen” besluttes det, om en 

plans virkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der gennemføres en 

egentlig miljøvurdering.

Konklusion på miljøscreeningen

Der er foretaget en miljøscreening af Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø, og på denne 

baggrund er det Kommunalbestyrelsens vurdering, at der ikke skal foretages en miljøvur-

dering af Lokalplan LK 79. Denne beslutning er truffet ud fra en vurdering af, at de mulig-

heder der ligger Lokalplan LK 79 ikke vil påvirke miljøet væsentligt i forhold til de mulig-

heder, der allerede ligger i den eksisterende Lokalplan LK 30 for Søtorvet.
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Lokalplanens bestemmelser
Med hjemmel i lov om planlægning - lovbekendtgørelse nr. 50 af 19. januar 2018
 - fastsættes følgende bestemmelser for området nævnt i § 2:
                                                                                                                                                                                                      

§ 1 Formål

§ 1.1. Det er lokalplanens formål:

 • At sikre og udvikle et fortsat handels- og erhvervsliv i Hvalsø.

 • At sikre kirkens dominans i bybilledet ved at begrænse bebyggelsens højde i dele 
af området.

 • At skabe mulighed for en udbygning af bymidtens handelscenter med nye 
butikker, service og kontor samt nye boliger og samtidig sikre, at denne udvikling 
skaber et sammenhængende bymæssigt udtryk.

 • At sikre en mere tryg trafikafvikling i lokalplanområdet.

 • At skabe kvalitative, trygge byrum.

§ 2 Område og zonestatus

§ 2.1  Lokalplanen omfatter matrikel numre: 2cm, 2ai, 2cl, 2av, 2ak, 2cg, 2ch, del af 2ci, 
2ct, 2tu, 2cv, 2cx, 2r, 2q, del af 6cd, 7x, 7v, 7o, del af 7y samt del af 41a alle Kirke 
Hvalsø By, Kirke Hvalsø samt del af litra 7000q og 7000h ligeledes Kirke Hvalsø.

§ 2.2  Lokalplanområdet ligger i byzone.

§ 2.3  Lokalplanområdet inddeles i delområderne A, B og C som vist på kortbilag 2A. 
Delområde A inddeles endvidere i byggefelt 1-5 som vist på kortbilag 2B.

 Delområde A udgør 12.615 m2, delområde B udgør 8.174 m2 og delområde C udgør 
9.583 m2. Lokalplanområdet udgør i alt ca. 30.371 m2.

§ 3 Anvendelse

§ 3.1  Delområde A skal anvendes til centerformål: Detailhandel, restauranter, cafeer, 
frisører, boligformål, offentlige og kulturelle formål samt liberale erhverv. Liberale 
erhverv omfatter bl.a. advokater, ejendomsformidlere, revisorer, ingeniører, arki-
tekter, landinspektører, læger og tandlæger. 

 Området skal anvendes således, at ”Vejledning nr. 5 af november 1984 om ekstern 
støj fra virksomheder” kan overholdes. Her tænkes specielt på støj fra varetrans-
port, aflæsning, ventilation, køleanlæg o. lign.

 Bebyggelsen skal i øvrigt etableres således, at der foretages støjdæmpende foran-
staltninger i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 2007 om ”Støj 
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fra veje”, såfremt de vejledende grænseværdier ikke kan overholdes.

§ 3.2  Delområde B skal anvendes til detailhandelsformål, liberalt erhverv og parkering.

§ 3.3  Delområde C skal anvendes til trafikanlæg i form af vej, parkeringspladser, stier, 
fortov og cykelstier mv.

§ 4 Udstykning

§ 4.1  Der kan ske yderligere udstykning.

§ 5 Veje, stier, parkering og adgangsforhold

§ 5.1  Lokalplanområdet vejbetjenes fra Hovedgaden og Søvej.

§ 5.2  Der etableres en central gågade som forbinder lokalplanområdet, samt passager 
der gør det muligt at sive igennem området og derved styrker forbindelsen mellem 
Hovedgaden, strøget omkring Skolevej og det rekreative område ved Skolesøen.

§ 5.3  Skolevej nedlægges mellem Hovedgaden og Søvej for at skabe et kvalitativt byrum 
foran Brugsen.

§ 5.4  Der skal anlægges 115 parkeringspladser i delområde C. Delområde C anlægges til 
fælles offentlig parkeringsplads efter principperne som vist på Kortbilag 3.

§ 5.5  Parkeringsbåsene skal anlægges i græsarmering for at sikre et grønt udtryk. Af-
mærkningen af båsene kan være med anden belægning. Kørearealerne skal udfø-
res med lydsvag kørefast belægning så som asfalt eller belægningssten. Gangarea-
ler skal etableres med anden fastbelægning, som tydeligt markerer og adskiller 
arealerne fra kørearealerne.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

§ 6.1  I hele Hvalsø kan der etableres op til 5.000 m2 butiksareal med udvalgsvarer. 
Butikstørrelsen indenfor byggefelt 1, 2, 3 og 4 må maksimalt være 500 m2, indenfor 
byggefelt 2 kan der dog etableres én dagligvarebutik med et butiksareal på 1.200 
m2. I byggefelt 5 kan den eksisterende dagligvarebutik udnyttes som sådan eller 
omdannes til mindre udvalgsvarebutikker.

§ 6.2  Delområde A inddeles i 5 byggefelter som vist på kortbilag 2B:

•  Bebyggelsen indenfor byggefelt 1 (kote 54) og 2 (kote 54,5) skal opføres i maks. 2 
etager med en maks. bebyggelseshøjde på 9 meter målt fra fastsat niveauplan - se 
kortbilag 2B.

•  Bebyggelsen indenfor byggefelt 3 og 4 skal fremstå i maks. 3 etager med en maks. 
bebyggelseshøjde på 11,5 meter målt fra fastsat niveauplan. Det nordøstlige hjørne 
af byggefelt 3 skal bebyggelsen fremstå i maks. 2 etager med en maksimal byg-
ningshøjde på 9 meter.

• Bebyggelsen indenfor byggefelt 5 skal fremstå i maks. 2 etager med en maks. byg-
ningshøjde på 8,5 meter. 
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Indenfor hvert byggefelt skal bebyggelsen opføres som en samlet helhed.

§ 6.3  Indenfor byggefelt 1 og 2 skal gavlfacaderne orienteres øst/vest.

§ 6.4 For bl.a. at give lys til boligerne i byggefelt 1 skal minimum 70 % af facaden på 1. 
sal i byggefelt 2 placeres med gavlfacaderne mod vest i byggelinjen, som vist på 
kortbilag 2B, og have en husdybde på maks. 15 meter. Mod øst kan maks. 45 % af 
gavlfacaderne placeres i byggelinjen mod øst som vist på kortbilag 2B.

§ 6.5  I delområde B kan bebyggelse opføres i maks. 2 etager med en maks. bygnings-
højde på 8,5 meter og en bebyggelsesprocent på 95%. 

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden

§ 7.1  Facaderne skal fremstå glatpudset, berappet, vandskuret e.lign. med enkelte par-
tier i materialer som træ, eternit, aluminium eller glas. Indenfor byggefelt 2 skal 
vinduespartierne i stueetagen udgøre mindst 25 % af facadearealet ud mod Søvej. 
Indenfor byggefelt 3 skal vinduespartierne i stueetagen udgøre mindst 40 % af 
facadearealet ud mod Hovedgaden.

§ 7.2  Bebyggelsen skal fremstå med gavlfacader som brydes for mindst hver 25 meter 
med en anden facadefarve - se kortbilag 5. Facadefarver. Dette gælder ikke for 
Delområde B.

§ 7.3  Vinduer og døre skal udføres i aluminium og/eller træ.

§ 7.4  Tage skal enten dækkes med sort tagpap med listebeklædning, listerne kan udeluk-
kes, hvis de ikke vil være synlige fra terrænniveau. I byggefelt 1, 2, 3 og 4 skal tage 
udføres som shedtage (asymmetrisk saddeltag) og dækkes med samme tagmate-
riale, dog kan en del af tagarealet i 1. sals niveau etableres som taghaver, tagter-
rasser eller grønne tage. I delområde B skal tage dækkes med røde lerteglsten med 
en taghældning på 40-50 grader, udføres som grønne tage eller fremstå som flade 

Gavlfacader på den eksisterende del af Søtorvet
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tage. Indenfor hele lokalplanområdet må der ikke anvendes blanke og reflekteren-
de tagmaterialer. Solceller kan opsættes, så de integreres i sorte tagflader.

§ 7.5  Tagrender og -nedløb skal udføres i PVC-frit materiale, gerne i overfladebehandlet 
zink.

§ 7.6  Markiser kan placeres over døre og/eller vinduer i stueetagen. De skal være af ens-
farvet lærred og have enten smal metal forkant på max. 10 cm eller flæser på max. 
15 cm. Tekst tillades kun på markisens flæser. Markisers dug skal opdeles efter 
facadens eller vinduernes opdeling. Markiser skal kunne rulles ind. Der gives ikke 
tilladelse til baldakiner eller faste markiser over butiksfacader.

§ 7.7 På bebyggelsen i byggefelt 2 skal facaderne fremstå med delvis grøn beplantning i 
form af efeu, vin eller lignende, der skal etableres beplantning i 2 felter op ad hver 
af facaderne mod henholdsvis øst og vest. 

§ 8 Skiltning og reklamer

§ 8.1  Generelt skal skilte udformes, så der skabes en god helhedsvirkning med de 
enkelte bygningers arkitektur og med området som helhed. Der bør være sammen-
fald mellem ejendommens anvendelse og skiltningen. Skiltningens omfang skal 
begrænses til det nødvendige fx. Firmanavn, logo, åbningstider m.v.

§ 8.2  Skilte må ikke dække over bygningsdetaljer, ligesom skilte fra forskellige virksom-
heder/forretninger skal samordnes, så der opnås en god helhedsvirkning.

§ 8.3  Facadeskiltning

 Skilte skal tilpasses bygningens arkitektur og skal i princippet følge opdelingen af 
moduler, vinduer, døre og porte. Størrelse og placering af skilte på samme facade 
fra forskellige firmaer skal så vidt muligt tilpasses hinanden. Effektfarver, fluorise-
rende eller selvlysende farver tillades ikke. 

 Hver butik har mulighed for påmaling af et facadeskilt pr. indgangsparti. Facade-
skiltet placeres over butikkens hovedfacade i forbindelse med dør eller vinduer 
over forretningen. Hvis butikken har to indgange, kan der placeres et skilt over 
hvert indgangspartis facade. Skilte til den enkelte butik skal påmales med under-
kant 10 cm over dør/vindueskant. Skiltets højde er 35 cm. Butikkens navn/logo må 
max være 25 cm i højden og placeres centreret på facadeskiltet med luft til kant 
foroven og forneden. Facadeskiltet males på murværk. Baggrundsfarven skal har-
monere med Søtorvets bygningers farveskala. 
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§ 8.4 Udhængsskilte

 Der kan etableres ét udhængsskilt pr. butik/indgang, dog to udhængsskilte ved 
hjørnebutikker. Udhængskiltene hænges vinkelret på facaden, og placeres i en 
frihøjde på minimum 2,3 meter fra terræn. Diameter for udhængsskilt: 0,35 meter 
Maksimal sidelængde 0,8 meter. Alle udhængsskilte udføres i samme materiale og 
i samme baggrundsfarve.

 

§ 8.5  Henvisningsskilte

 Henvisningsskilte skal være tilpasset Søtorvets arkitektoniske udtryk og egenska-
ber. Henvisningsskiltene indeholder servicevejvisning på Søtorvet, således at alle 
besøgende let kan finde vej til Hvalsø’s servicefunktioner og oplevelser. Skilte/skil-
testandere må maksimalt have en højde på 2,0 m og en bredde på 1,2 m.

§ 8.6 Dagligvarebutikker

 For dagligvarebutikker gælder at skilte skal tilpasses bygningens arkitektur og skal 
i princippet følge opdelingen af moduler, vinduer, døre og porte.

 Facadeskilte må have en maksimal højde på 0,8 meter, og skal udformes med 
enkeltbogstaver og opsættes direkte på facaden, så facaden kan ses gennem bog-
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staverne. Ud over dette må der direkte på bygningen placeres to logoer med et 
maksimal samlet areal på 1,6 m2  pr. logo. 

 Effektfarver, fluorescerende eller selvlysende farver tillades som udgangspunkt 
ikke.

 Eksisterende pyloner, skilte og flagstænger kan flyttes og fornys.

§ 8.7 Udover ovenstående gælder følgende for dagligvare- og udvalgsvarebutikker:

 Dagligvarebutikker: Navn, logo, åbningstider og mindre reklamer kan tillades 
opsat på max. 1/3 af det enkelte vindue/dør. Enkelte vinduer kan dog blændes helt 
eller delvist med ensfarvet folie i hvide, grå, brune eller sorte nuancer.

 Udvalgsvarebutikker: Butiksvinduer skal fremstå som udstillingsvinduer og må 
ikke tilklæbes med plakater eller lignende, for at undgå et tillukket udtryk i gade-
billedet. Diskret skiltning med åbningstider i vindues- eller dørparti kræver ikke 
forudgående tilladelse.

§ 9 Ubebyggede arealer

§ 9.1  Beplantningen skal have en fremtrædende rolle og skal integreres på overbevi-
sende og funktionel vis. Beplantningen i hele området skal anlægges med stor 
diversitet, så den byder på flere forskellige oplevelser. Træer og buske skal være af 
egnstypiske arter og udgøre en variation af farver, former og dufte.

 Inden for delområde A  og C skal der som minimum plantes 15 træer i det grønne 
bælte mellem Søvej og parkeringsarealet (markeret med grønt på kortbilag 6), 15 
træer på parkeringsarealet (markeret med blåt på kortbilag 6) og 7 træer på strøget 
på den del, som er markeret med pink - se kortbilag 6. Træerne skal have en mini-
mumshøjde på 3 meter med en stammetykkelse på minimum 5 cm.

 Området mellem byggefelt 1 og 2 skal fremstå med grønne elementer af træer og/
eller plantekasser o. lign.

§ 9.2 Belægningen på gangarealer skal etableres således, at arealet afvandes væk fra 
bygningerne, således at der er taget højde for klimatilpasningen.

§ 9.3 Belægningen i strøget fra Hovedgaden til Søvej skal etableres med en anden farve/
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type belægning for at markere strøgforløbet - se kortbilag 3.

§ 9.4  Møbleringen af strøgforløbet og de forskellige plads- og torvedannelser skal skabe 
mulighed for både leg og stille ophold. Der kan etableres mindre legearealer på 
torvearealerne. På 1804-pladsen kan der etableres en Hvalsøbænk eller lignende.

§ 9.5  Ubebyggede arealer må ikke anvendes til oplagring. Dette gælder dog ikke opstil-
ling i butikkernes åbningstider.

§ 9.6  Belysning af vejarealer, stier og stræder skal finde sted med maksimalt 6 meter høje 
standere og med lyskilder, som ikke virker blændende.

§ 9.7  I delområde A skal der etableres udendørs opholdsarealer minimum svarende til 
15 % af boligetagearealet og 5 % af butiks- og erhvervsetagearealet, dog minimum 
10 m2 pr. butiks- og erhvervsenhed.

 Til opholdsareal henregnes altaner, tagterrasser og haver.

§ 10 Terrænregulering

§ 10.1  Der kan terrænreguleres +/- 1 meter fra naturligt terræn.

§ 11 Grundvand, regnvand og spildevand

§ 11.1  Der må ikke etableres aktiviteter eller anlæg, der indebærer risiko for nedsivning af 
forurenende stoffer til grundvandet.

§ 11.2  Der skal indhentes udledningstilladelse til afledning af spilde-, regn- og overflade-
vandet.

§ 12 Støj

§ 12.1  Området skal planlægges således, at ”Vejledning nr. 5 af november 1984 om eks-
tern støj fra virksomheder” kan overholdes. Her tænkes specielt på støj fra vare-
transport, aflæsning, ventilation, køleanlæg o. lign.

§ 12.2  Området skal i øvrigt planlægges således, at der foretages støjdæmpende foran-
staltninger i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 2007 om ”Støj 

Hvalsøbænken
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fra veje”, såfremt de vejledende grænseværdier ikke kan overholdes.

§ 13 Ejerforening

§ 13.1  Der skal etableres en ejerforening med medlemspligt for alle ejere inden for delom-
råde A og B.

§ 13.2  Ejerforeningen skal oprettes, når Lejre Kommune forlanger det.

§ 13.3  Ejerforeningen skal forestå ren- og vedligeholdelse af alle fællesanlæg og de pri-
vate fællesveje.

§ 14 Forudsætninger for ibrugtagning

§ 14.1  Inden der kan gives ibrugtagningstilladelse til områdets bebyggelse i byggefelt 1 
og 2 skal parkeringspladserne i Delområde C være etableret.

§ 14.2  Inden hvert enkelt byggefelt tages i brug skal de naturligt tilhørende udearealer 
være færdiggjort.

§ 14.3  Inden bebyggelsen på byggefelt 1 og 2 tages i brug skal torvearealerne, som i dag 
udgør Skolevej, være etableret.

§ 14.4  Inden bebyggelsen på byggefelt 1 og 2 tages i brug skal den § 9.1 nævnte beplant-
ning være etableret.

§ 14.5  Før ibrugtagning skal de nødvendige udledningstilladelser til afledning af spilde-, 
regn- og overfladevand være indhentet.

§ 14.6  Før ny boligbebyggelse tages i brug, skal de i § 9.7 nævnte opholdsarealer være 
etableret.

§ 15 Ophævelse af lokalplan

§ 15.1  Med vedtagelse af Lokalplan LK 79 for Søtorvet ophæves Lokalplan 71 for Sar-
bjerg, Lokalplan 60 for Hvalsø Skole og idrætsanlæg, Lokalplan 76 for Hvalsø 
Bymidte og Lokalplan LK 30 for Søtorvet for nærværende lokalplans område.

 § 16 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

§ 16.1  Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må de ejen-
domme, der er omfattet af forslaget, ikke benyttes på en måde, der kan foregribe 
den endelige lokalplan. Der gælder efter § 17 i lov om planlægning et midlertidigt 
forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse.

§ 16.2  Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.

§ 16.3  Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag til lokalplanforslaget 
er udløbet, kan kommunalbestyrelsen på visse betingelser give tilladelse til anven-
delse af en ejendom i overensstemmelse med lokalplanforslaget.

§ 16.4  Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil lokalplanforslaget er endeligt ved-
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taget. Dog højst et år efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

§ 17 Lokalplanen retsvirkninger

§ 17.1  Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalpla-
nen, må ejendomme der er omfattet af planen, jf. Planlovens § 18, kun udstykkes, 
bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmel-
ser.

§ 17.2  Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lo-
kalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af anlæg mv., der er 
indeholdt i lokalplanen.

§ 17.3  Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser 
af lokalplanens bestemmelser, under forudsætning af, at det ikke er i strid med 
hovedprincipperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun 
gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan med offentliggørelse og mulig-
hed for indsigelser og ændringsforslag.

§ 17.4  Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggel-
sesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven.
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Høring, vedtagelsespåtegning og offentlig bekendtgørelse

Forslag til Lokalplan LK 79 for Søtorvet i Hvalsø er godkendt af Kommunalbestyrelsen til 

udsendelse i offentlig høring den XXX.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra XXX til  XXX.

I henhold til § 27 i planloven er Lokalplan LK 79 for Søtorvet i Hvalsø vedtaget endeligt af 

Lejre Kommunalbestyrelse den XXX.

 

Lokalplan LK 79 for Søtorvet i Hvalsø er offentligt bekendtgjort den XXX

  Lejre den XXX

  Carsten Rasmussen   /  Inger Marie Vynne

  borgmester     kommunaldirektør
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Kortbilag 1. Lokalplanområdets afgrænsning
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Kortbilag 2A. Lokalplanens delområder 

Delområde A

Delområde B

Delområde C
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Kortbilag 2B. Lokalplanens byggefelter

12
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3
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Kote 54,5
Kote 
54
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Kortbilag 3. Illustrationsplan

Lokalplansafgrænsning

Placering af friareal

Skolevej

Ind og udkørsel

Område for affaldshåndteringA

Kortbilag nr. 3
Situationsplan

A

A

A

A

A

A
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Kortbilag 4. Vareindlevering og brandveje
Kortbilag nr. 4

Vareindlevering og brand

Områder for udstilling af varer

Kørekurver for vareindlevering

Markering af princip for adgange

Spærreflader for brandredning med håndstige
5m - ift Københavns brandvæsen
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Kortbilag 5. Farvekort til facaderne
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Kortbilag 6. Træbeplantning

Parkering

Pl
an

te
bæ

lte

Strøget

Parkering
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Region Sjælland 
Att. Lars Bosendal,  
labo@regionsjaelland.dk. 
 
 
 
Kommentarer til “Sjælland baner vejen” – face 2 
KKR Sjælland besluttede på mødet den 11. november 2020 at sætte øget fokus på grøn 
omstilling, herunder kollektiv trafik, i det fremtidige arbejde med udvikling af infrastruktur i 
Sjællandsregionen. I mail af 3. december 2020 fra sekretariatet i KKR efterspørges input og 
kommentarer til dels forslag til grøn omstilling af den kollektive trafik, dels til de tidligere 
indmeldte infrastrukturprojekter til ”Sjælland baner vejen frem” fra januar 2019. Dette brev 
er Lejre Kommunes høringssvar på mail fra 3. december 2020.  
 
På grund af den korte tidsfrist har det ikke været muligt at få høringssvaret politisk 
behandlet inden fristen den 6. januar. Derfor er høringssvaret givet med forbehold for en 
efterfølgende politisk behandling. Vi forventer, at høringssvaret behandles på de politiske 
møder i februar 2021 og endelig tilbagemelding kommer ved udgangen af februar. 
 
På KKR’s møde den 11. november 2020 blev præsenteret et notat med forslag til styrkelse 
af den kollektive trafik i Region Sjælland samt en oversigt over både bane og vejprojekter 
fra tidligere indmeldinger. Vi har gennemgået forslag og projektoversigt og har følgende 
kommentarer – først til forslag til grøn omstilling af den kollektive trafik, dernæst til de 
tidligere indmeldte vejprojekter.  
 
 
Grøn omstilling af den kollektive trafik 
 
Realisering af den Sjællandske timemodel  
Lejre Kommune tilslutter sig forslag om hastighedsopgradering af strækningen mod 
Kalundborg.  
 
Flere tog på Nordvestbanen 
Ud over hastighedsopgraderingen ønsker Lejre Kommune 20 minutters drift i dagtimerne 
og halvtimes drift i aften og weekendtimerne på strækningen til Holbæk. Det vil give et 
tiltrængt løft til den daglige pendlertrafik. Med den nuværende betjening forrentes 
investeringen i jernbaneudvidelsen fra Roskilde til Vipperød ikke tilstrækkeligt.  
 
Etablering af kvartersdrift mellem Køge og Roskilde.  
Lejre Kommune tilslutter sig forslaget om kvartersdrift mellem Roskilde og Køge. Det vil for 
store dele af Vestsjælland give en bedre adgang med kollektiv trafik til det nye 
supersygehus i Køge.  
 
Etablering af Ring Syd forbindelsen fra Roskilde via Ny Ellebjerg til Lufthavnen 
Ring Syd forbindelsen vil blive en vigtig direkte forbindelse til lufthavnen og forbedre 
kapaciteten på Københavns Hovedbanegård. Det vil sikre en højere regularitet for de  
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regionaltoge, der kører til eller gennem Hovedbanegården. Det er dog vigtigt, at Ring Syd 
forbindelsen ikke ender med at give færre forbindelser til Hovedbanegården fra 
Nordvestbanen. 
 
Styrkelse af den regionale busbetjening – flere busser i R-nettet 
Lejre Kommune tilslutter sig, at flere busser bliver opgraderet til det attraktive R-net. Helt 
konkret ønsker vi, at linje 240 mellem Roskilde og Ringsted opgraderes til en R-linje. 
Ydermere vil vi foreslå, at der laves en forundersøgelse af, hvordan linje 240 vil kunne sikres 
mere regularitet i myldretiden på Hovedvejen, f.eks. med supplerende busbaner hvor der 
ofte er kødannelse. 
 
Klimavenlig omlægning af den regionale (og kommunale) kollektive trafik 
Lejre Kommune har allerede i samarbejde med Movia igangsat arbejdet med at omstille 
den kollektive busdrift til fossilfri busser. Statsligt tilskud/kompensation til omlægningen vil 
være kærkomment for at udgå at omstillingen kommer til at betyde serviceforringelser.  
 
Forsøg med førerløse busser 
Lejre Kommune vil gerne være forsøgskommune for førerløse busser. F.eks. kunne 
strækningen fra Lejre Station til turistattraktionen ”Sagnlandet Lejre” være en relevant 
forsøgsstrækning. 
 
Ny station ved Roskilde Vest 
I projektoversigten er en ny station ved Roskilde Vest nævnt som et eksempel på et ”Parker 
& Rejs” projekt. Vi ønsker, at station ved Roskilde Vest nævnes som et selvstændigt projekt. 
Vi bør signalere tydeligere i ”Sjælland baner vejen frem”, at en pendlerstation ved Roskilde 
Vest kan servicere landdistrikterne i oplandet og få flere fra biler over på kollektiv trafik. I 
trafikaftalen fra 17. december 2017 indgår en forundersøgelse af mulighederne for 
automatisk S-togsdrift til Roskilde. Den undersøgelse kan bidrage til vurderingen af 
perspektiverne for en ny station ved Roskilde Vest.  
 
 
Tidligere indmeldte infrastrukturprojekter 
Lejre Kommune sendte i januar 2019 projektbeskrivelser for følgende ønsker til 
infrastrukturprojekter i den opdaterede ”Sjælland baner vejen frem”: 
 
 Opgradering af Hovedvejen Ringsted-Roskilde 
 Motorvej mellem Roskilde og Ringsted  
 Udvidelse af Holbækmotorvejen 
 Nye vestvendte ramper på Holbækmotorvejen 
 Nye østvendte ramper på Holbækmotorvejen 
 
Alle projekterne er med i projektoversigten og vi vurderer, at alle indmeldingerne stadig er 
meget aktuelle. Generelt stiger trafikken på alle vejene i kommunen. Vi oplever særligt 
stigende udfordringer med trængsel pga. den store mængde gennemkørende trafik både  
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på Holbækmotorvejen og Hovedvejen. Trængslen har store samfundsøkonomiske 
konsekvenser ikke kun for Lejre Kommune men også for andre dele af Region Sjælland. 
Derudover betyder trængslerne flere gennemkørende biler på lokalvejene og igennem 
landsbyerne til gene for vores borgere. I 2019 fik vi udarbejdet en analyse, der viser, at der 
er betydelig afledt trafik på de lokale veje på grund af trængslen på Hovedvejen. 
 
Særligt trængslen på Hovedvejen mellem Roskilde og Ringsted opleves dagligt og disse 
konsekvenser synes vi ikke afspejler sig den foreløbige vurdering for opgradering af 
Hovedvejen. Projektet har fået laveste score på 7 og det mener vi ikke afspejler 
virkeligheden.  
 
Med venlig hilsen 
 
 
Carsten Rasmusen 
Borgmester 

Inger Marie Vynne 
Kommunaldirektør 

  



From:                                 Niels Rolf Jacobsen 
Sent:                                  Fri, 29 Jan 2021 15:44:18 +0100 
To:                                      Niels Rolf Jacobsen 
Subject:                             VS: Sjælland baner vejen frem - Input til Fase 2 
Attachments:                   bilag SBVF -moede-i-kkr-sjaelland-den-11-november-2020.pdf, Sjælland baner vejen 
frem - Oversigt over projekter.pdf 
 

Fra: Anders Haarløv <ahaa@solrod.dk>  
Sendt: 3. december 2020 15:36 
Til: Thorkild Lauridsen <tlaur@faxekommune.dk>; Christian Refstrup <cre@guldborgsund.dk>; eka@holb.dk; 
michel.linden@kalundborg.dk; torben.noehr@koege.dk; Peter Østerbye <peos@lejre.dk>; jyha@lolland.dk; 
skoef@naestved.dk; 'Kirsten Agerholm Gyalokay' <kiagy@odsherred.dk>; Martinho@roskilde.dk; 
flkor@slagelse.dk; janm@vordingborg.dk; Anne-Sofie Degn <asd@greve.dk>; Morten Olesen 
<mool@soroe.dk>; Hanne Stensen Christensen <HanneChr@stevns.dk>; Jens Saabye <jes@solrod.dk> 
Cc: 'thkn@lolland.dk' <thkn@lolland.dk>; 'criis@faxekommune.dk' <criis@faxekommune.dk>; Henrik Winther 
Nielsen <hwn@solrod.dk>; 'proener@stevns.dk' <proener@stevns.dk>; Inger Marie Vynne <imvy@lejre.dk>; 
'ssk@soroe.dk' <ssk@soroe.dk>; 'lst@vordingborg.dk' <lst@vordingborg.dk>; metje@ringsted.dk; 
'Henrikk@roskilde.dk' <Henrikk@roskilde.dk>; 'thy@greve.dk' <thy@greve.dk>; 'rasbj@holb.dk' 
<rasbj@holb.dk>; 'jan.thomsen@kalundborg.dk' <jan.thomsen@kalundborg.dk>; 'peter.frost@koege.dk' 
<peter.frost@koege.dk>; 'rlper@naestved.dk' <rlper@naestved.dk>; 'fea@slagelse.dk' <fea@slagelse.dk>; 
'clsma@odsherred.dk' <clsma@odsherred.dk>; 'sbha@guldborgsund.dk' <sbha@guldborgsund.dk>; Jesper 
Bøjer Jensen <JEBJ@kl.dk>; Lars Bosendal (labo@regionsjaelland.dk) <labo@regionsjaelland.dk> 
Emne: Sjælland baner vejen frem - Input til Fase 2 
 
Til T17 (Cc K17) 
KKR Sjælland besluttede på mødet den 11. november 2020 at infrastrukturforslagene, der var indhentet til 
Sjælland Baner Vejen Frem Fase 2 fra kommunerne, skulle opdateres, hvor det er relevant. 
Endvidere besluttede KKR Sjælland at sætte øget fokus på grøn omstilling, herunder kollektiv trafik, i det 
fremtidige arbejde med udvikling af infrastruktur i Sjællandsregionen.  
Vejprojekter m.v. 
Vedlagt er en oversigt over de projekter, der tidligere er meldt ind fra kommunerne, samt en indledende 
vurdering af projekterne ift. de tværgående kriterier, KKR Sjælland har besluttet: 
– Fælles/regional betydning. Projektet skal have en vis størrelse og opbakning på tværs af kommuner, der gør, 
at det meningsfyldt kan indeholdes i et fælles trafikudspil 
– Projektet skal have en vis grad af modenhed i planlægningen af hensyn til muligheden for at kunne sætte 
arbejdet i gang hurtigt efter en evt. beslutning 
– Samfundsøkonomisk forrentning. Denne tillægges en stor vægt. Den giver dog ikke lige stor mening for alle 
typer af ønsker eller projekter. Men specielt for vejprojekter vil denne kunne benyttes, og det bør være et krav, at 
den findes eller tilvejebringes. Som en del af den samfundsøkonomiske forrentning indregnes trafikbelastningen 
under gevinster for brugerne. Her medregnes faldet i både direkte omkostninger, tidsomkostninger og øvrige 
omkostninger 
– Vækst og udvikling i regionens erhvervsliv. Betydning for erhvervsudviklingen i Region Sjælland, f.eks. i 
forhold tilgængeligheden af kvalificeret arbejdskraft, godstransport og tiltrækningen af virksomheder 
– Pendling og tilgængelighed til arbejde og uddannelse for regionens borgere. Regionen er helt afhængig af 
pendlingsmulighederne internt og i forhold til Hovedstaden. 
I bedes tage stilling til, om det fortsat er de meste relevante projekter for jer, der er meldt ind, samt om der er 
behov for en yderligere opdatering af projekterne.  
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Det kan fx være en udvikling i selve projektet eller en lokal eller national analyse af konsekvenser eller lignende, 
som kan være medvirkende til at kvalificere projektets realiserbarhed. 
Kollektiv trafik og grøn omstilling 
KKR Sjælland fik på mødet den 11. november 2020 forelagt vedlagte oplæg med fokus på klimavenlig transport 
særligt i forhold til kollektiv trafik. 
I bedes sende eventuelle input til oplægget samt indmelde evt. relevante andre infrastrukturprojekter, der kan 
understøtte den grønne omstilling gennem fx kollektiv trafik, men også Parker&rejs, cykelstier, m.m.  
Region Sjælland melder de overordnede kollektiv trafik-projekter, som fx R-net mellem de større byer, ind.  
 
KKR har besluttet at der i det videre arbejde skal inddrages vurdering af klimaeffekter i prioriteringen af de nye 
infrastrukturprojekter. Det er under afklaring i samarbejde med Region Sjælland, hvordan denne klimavurdering 
kan gennemføres. 
 
Input til vejprojekter og kollektiv trafik sendes senest onsdag den 6. januar 2021 til Lars Bosendal, Region 
Sjælland på labo@regionsjaelland.dk.  
 
Spørgsmål er velkomne til Lars Bosendal fra Region Sjælland, 29795140, labo@regionsjaelland.dk eller 
undertegnede. 
På vegne af K17 Klima/Infrastruktur (Rie Perry, Inger Marie Vynne, Jan Lysgaard Thomsen) 

Venlig hilsen 

Anders Haarløv 
Chefkonsulent, Greater Copenhagen, KKR Sjælland 

 

LEDELSESSEKRETARIATET 
Solrød Center 1 
2680 Solrød Strand 
Telefon +4556182000 
Mobil +4520340021 
www.solrod.dk 

 

Fra: Anders Haarløv  
Sendt: 26. november 2018 15:25 
Til: Claus Steen Madsen (clsma@odsherred.dk) <clsma@odsherred.dk>; Claus Thykjær <thy@greve.dk>; Frank 
E. Andersen <fea@slagelse.dk>; Henrik Kolind <henrikk@roskilde.dk>; Henrik Winther Nielsen 
<hwn@solrod.dk>; Inger Marie Vynne <imvy@lejre.dk>; Jacob Nordby <jano@ringsted.dk>; Jan Lysgaard 
Thomsen (Jan.Thomsen@kalundborg.dk) <Jan.Thomsen@kalundborg.dk>; Lau Svendsen-Tune 
<lst@vordingborg.dk>; Per Røner <proener@stevns.dk>; Peter Frost <peter.frost@koege.dk>; Rasmus Søren 
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Bjerregaard <rasbj@holb.dk>; Rie Perry <rlper@naestved.dk>; Søren Bonde <sbha@guldborgsund.dk>; Søren S 
Kjær (ssk@soroe.dk) <ssk@soroe.dk>; Thomas Eriksen <ther@faxekommune.dk>; Thomas Knudsen 
<thkn@lolland.dk> 
Cc: Jesper Bøjer Jensen (JEBJ@kl.dk) <JEBJ@kl.dk>; Lars Bosendal (labo@regionsjaelland.dk) 
<labo@regionsjaelland.dk>; Jens Henneberg Andersen <jena@regionsjaelland.dk> 
Emne: Sjælland baner vejen frem - Forslag til infrastrukturprojekter.  
Til K17 
KKR Sjælland har besluttet at opdatere det fælles trafikoplæg ”Sjælland baner vejen frem”. I dette indgår de 
fælles ønsker, prioriteringer og mål. Opdateringen sker i samarbejde med Region Sjælland.  
Slutmålet er, at kommunerne og regionen via KKU i første halvår 2019 kan tiltræde et nyt fælles trafikoplæg. 
Der er nedsat en styregruppe bestående af K17 Erhverv og regionens udviklingsdirektør, samt en arbejdsgruppe 
bestående af KKR-sekretariatet og trafikmedarbejdere fra Region Sjælland. 
KKR besluttede på sit møde 14. november 2018 principperne bag opdateringen. Region Sjælland har tiltrådt en 
helt parallel sag og kører en helt parallel proces.  
I beslutningen indgår vurderingskriterier og proces for opdatering af ”Sjælland baner vejen frem”, herunder at der 
skrives til de 17 kommuner for at indsamle relevante forslag/ønsker. 
På grundlag af denne beslutning indkaldes der nu relevante forslag/ønsker.  

 Der vedlægges skema, som skal bruges til beskrivelsen af de relevante forslag/ønsker samt en lille 
vejledning. 

 Det omhandler i princippet alle transportformer. 
 Skemaet er opbygget, så de relevante forslag/ønsker beskrives kortfattet og på samme måde. Skemaet 

er samtidigt opbygget med relation til de vedtagne vurderingskriterier. 
 Der vil sikkert være tilfælde, hvor skemaet måske ikke er så velegnet f.eks. ved bredere trafikale 

målsætninger. I disse tilfælde udfyldes det på den mest meningsfyldte måde. 
 Ved forslag om vejinvesteringer kan og skal skemaet udfyldes 
 Der skal ikke udfyldes skema for de tre projekter, KKR Sjælland prioriterede i marts 2018:  

o 1. Færdiggørelse af Kalundborgmotorvejen helt frem til Kalundborg (Rute 23) 
o 2. Motorvej mellem Næstved og Rønnede (Rute 54) 
o 3. Resterende tværforbindelse Næstved-Kalundborg (Rute 22) 

 Der skal ligeledes heller ikke udfyldes skema for en fast Kattegat-forbindelse, som landspolitisk lever sit 
eget liv og forventningen er, at der igangsættes en forundersøgelse til 60 mio. kr. 

Arbejdsgruppen sørger for at følge op, så intet glemmes.  
Spørgsmål er meget velkomne til Lars Bosendal fra Region Sjælland, 29795140, labo@regionsjaelland.dk eller 
undertegnede.  
Skemaer sendes senest fredag d. 21. december 2018 til Lars Bosendal, Region Sjælland på 
labo@regionsjaelland.dk.  
I begyndelsen af 2019 vil behandlingen af indholdet og udformningen af Trafikoplægget starte op i regi af 
styregruppe og arbejdsgruppe.  
Der vil sideløbende ske en politisk bearbejdning. Der udarbejdes en mere præcis tidsplan i den nærmeste 
fremtid. 
Til orientering vedlægges desuden den seneste udgave af Sjælland baner vejen frem fra 2015.   
Venlig hilsen 

Anders Haarløv 
Chefkonsulent, Greater Copenhagen, KKR Sjælland 
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2.4 Beslutningssag Sjælland baner vejen frem – Status 
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Forslag til styrkelse af den kollektive trafik i Region Sjælland 
 
Indledning 
 
Det forventes, at Folketinget i det kommende halvår vil drøfte en investeringsplan for de 
kommende 10 års infrastrukturinvesteringer. 
 
Den tidligere regering forelagde et forslag til investeringsplan, som lagde en del vægt på ve-
jområdet. Det er den klare forventning, at den nuværende regering vil lægge mere vægt på 
kollektiv trafik og de miljømæssige aspekter af transporten. 
 
Det vil derfor være hensigtsmæssigt, hvis de sjællandske ønsker på dette område stod klart. 
 
Der vil være en række muligheder for at styrke den kollektive trafik og de miljømæssige hen-
syn i Region Sjælland.  Dette inkluderer både investeringer men i høj grad også en styrkelse 
af driften. 
 

• Realisering af den Sjællandske timemodel. Staten igangsætter undersøgelse af, 
hvordan den lovede timemodel realiseres. Der afsættes 100 mio. kr. til hastighedsop-
gradering af strækningen mod Kalundborg. 

• Etablering af kvartersdrift mellem (Hårlev) – Køge og Roskilde. Staten af-
sætter 100 mio. kr. (skøn) til at udvide sporkapaciteten nord for Køge st. og 8 mio. kr. 
årligt til den udvidede drift. 

• Direkte togforbindelser til København fra Odsherred og Lolland. Der etab-
leres hurtigst muligt direkte myldretidsforbindelser. Der findes ikke et egentligt ud-
giftsoverslag. 

• Etablering af Ring Syd forbindelsen fra Roskilde via Ny Ellebjerg til Luft-
havnen. Der afsættes 0,4 mia. kr. 

• Udvikling af Parker & Rejs tilbud – DOT får ansvaret. Staten afsætter 30 mio. 
kr. til nyorganisering og nyudvikling af Parker & Rejs i Østdanmark under samar-
bejdsorganisationen DOT. Der afsættes herudover midler til fysisk etablering af par-
keringsfaciliteter for biler og cykler. En del midler er allerede ”afsat” via DSB. Der fin-
des ikke et egentligt udgiftsoverslag. 

• Styrkelse af den regionale busbetjening – flere busser i R-nettet. Det stats-
lige bloktilskud til regionerne øges. Øget tilskud til Region Sjælland på 30 mio. kr. pr. 
år vil betyde 2 mio. flere kollektive rejser i Region Sjælland. (svarer til 150 mio for alle 
regioner!) 

• Sikring af lokalbanedriften. De statslige investeringstilskud øges med 90 mio. kr. 
årligt. 

• Klimavenlig omlægning af den regionale (og kommunale) kollektive tra-
fik. Statsligt tilskud/kompensation til omlægningen. Udgiftsomfanget er ukendt. 

• Forsøg med batteritog (eller brinttog) på mindre banestrækninger herun-
der lokalbaner. Der etableres forsøgsdrift i Nordvestsjælland 100 mio. kr. 

• Forsøg med førerløse busser. Der afsættes 200 mio. kr. til driftsforsøg med fø-
rerløsebusser.  

 



  

  Side 2 
 
 

Uddybning af forslagene 
 

• Realisering af den Sjællandske timemodel. Staten igangsætter undersøgelse af, 
hvordan den lovede timemodel realiseres. Der afsættes 100 mio. kr. til hastighedsop-
gradering af strækningen mod Kalundborg. 

 
o Som led i Togfondsforliget blev der forudsat en Sjællandsk timemodel hvor 

fikspunkterne var en rejsetid på 48 minutter til Kalundborg og ?? til Nykøbing 
Falster. Det synes svært for staten at nå de lovede rejsetider – de indfris ikke 
af sig selv. Der igangsættes en undersøgelse af, hvad der skal til for at nå de lo-
vede rejsetider. 

o Et af initiativerne er en hastighedsopgradering af Nordvestbanen mod Ka-
lundborg. Denne indgår i Togfondens fase 2. 

 

• Etablering af kvartersdrift mellem (Hårlev) – Køge og Roskilde. Staten af-
sætter 100 mio. kr. (skøn) til at udvide sporkapaciteten nord for Køge st. og 8 mio. kr. 
årligt til den udvidede drift. 

o Den nødvendige sporkapacitet mellem Køge station og Køge Nord station er 
ikke blevet etableret. Strækningen trafikeres af såvel de statslige regionaltog 
mod København som de regionale lokalbanetog mellem Køge og Roskilde. Ka-
paciteten er opbrugt. Det har blandt andet betydet, at en ønsket opgradering 
af den regionale betjening mellem Køge og Roskilde til kvartersdrift ikke har 
kunnet lade sig gøre. Strækningen ligger i Hovedstadsområdet som ellers be-
tjenes af S-tog. Man kan med få midler opnå en tilsvarende betjening. 

 

• Direkte togforbindelser til København fra Odsherred og Lolland. Der etab-
leres hurtigst muligt direkte myldretidsforbindelser. Der findes ikke et egentligt ud-
giftsoverslag. 

o Der findes mange muligheder for samdrift mellem de regionale og statslige ba-
ner. Det måske mest oplagte er, at etablere direkte forbindelser i myldretiden 
fra Nykøbing Sjælland (Odsherredsbanen) og Nakskov (Lollandsbanen) til Kø-
benhavn. 

• Etablering af Ring Syd forbindelsen fra Roskilde via Ny Ellebjerg til Luft-
havnen. Der afsættes 0,4 mia. kr. 
 

o Ring syd er en baneforbindelse fra Roskilde over Glostrup og Ny Ellebjerg til 
Københavnslufthavn. Det vil give muligheden for direkte forbindelse til Kø-
benhavns lufthavn samt nye omstigningsmuligheder i Glostrup og Ny Elle-
bjerg. Omvendt kan det gå ud over de direkte forbindelser til København H. 
De involverede kommuner, Region Sjælland og staten drøfter det samlede be-
tjeningsbillede som grundlag for en etablering af den nye forbindelse. Der fin-
des flere investeringsalternativer, som også vil skulle fastlægges. 

 

• Udvikling af Parker & Rejs tilbud – DOT får ansvaret. Staten afsætter 30 mio. 
kr. til nyorganisering og nyudvikling af Parker & Rejs i Østdanmark under samar-
bejdsorganisationen DOT (Din Offentlige Transport). Der afsættes herudover midler 
til fysisk etablering af parkeringsfaciliteter for biler og cykler. En del midler er alle-
rede ”afsat” via DSB. Der findes ikke et egentligt udgiftsoverslag. 
 

o Parker & Rejs er almindeligt anerkendt som et virkemiddel til at få flere til at 
taget toget på en del af strækningen. Det er særligt relevant for pendlingen på 



  

  Side 3 
 
 

Sjælland mod Hovedstaden. Blandt andet den tidligere infrastrukturkommis-
sion pegede på dette. Der sker meget lidt på dette område i Østdanmark. Ud-
viklingen af Parker & Rejs skal kickstartes. Der kan hentes inspiration fra 
mange europæiske storby områder. Vi er langt bag efter. 
 

• Styrkelse af den regionale busbetjening – flere busser i R-nettet. Det stats-
lige bloktilskud til regionerne øges med henblik på at styrke den regionale kollektive 
trafik. Der er ikke noget samlet udgiftsskøn men en styrkelse med 30 mio. kr. pr. år vil 
betyde 2 mio. flere kollektive rejser i Region Sjælland. (svarer til 150 mio for alle regi-
oner) 

 
o De regionale busser er meget vigtige for pendlingen til arbejde og uddannelse. 

De rammer alle en station på det statslige banenet, og er derfor også meget 
vigtige som led i et samlet kollektivt transportsystem. Region Sjælland har 
etableret det meget succesfulde R-net bestående af større busruter og lokalba-
ner. R-nettet modsvarer S-busser og S-tog i hovedstadsområdet i de lidt mere 
tyndtbefolkede dele af regionen. Det har tiltrukket mange passagerer. 
Den regionale kollektive trafik har været økonomisk presset blandt andet på 
grund af de utilsigtede økonomiske virkninger af forbundet med at regionerne 
blev frataget opgaver med erhvervs- og turismefremme. For at styrke udvik-
lingsmulighederne på hele Sjælland vil den regionale kollektive trafik med for-
del kunne styrkes. Der vil blandt andet kunne opgraderes yderligere 6 busru-
ter til R-busser. En styrkelse af den regionale kollektive trafik i Region Sjæl-
land med 30 mio. kr. pr. år. forventes at betyde 2 millioner flere rejser med 
kollektiv trafik. 

 

• Sikring af lokalbanedriften. De statslige investeringstilskud forhøjes med ca. 90 
mio. kr. årligt. 
 

o Regionerne står over for store reinvesteringer i lokalbanerne. Ikke mindst re-
gion Sjælland som er den region der har flest lokalbaner. De statslige investe-
ringstilskud er fastlagt omkring årtusindeskiftet ud fra de dengang forventede 
kortsigtede investeringsbehov i perioden 2001-2009. Tiden er, som man også 
forventede dengang, løbet fra investeringstilskuddet. Regionerne mangler i alt 
90 mio. kr., hvoraf Region Sjælland alene mangler ca. 40 mio. kr. pr. år. 

 

• Klimavenlig omlægning af den regionale (og kommunale) kollektive tra-
fik. Statsligt tilskud/kompensation til omlægningen. Staten bør i forvejen betale 
denne omlægning jf. eksisterende regler og praksis for regulering af det statslige blok-
tilskud. Udgiftsomfanget er ukendt. 

 
o Busser. Den tidligere regering fremlagde et udspil om væsentligt øgede krav til 

bussernes udledninger. Det må forventes, at dette fastholdes eller skærpes. En 
sådan omlægning af busdriften er udgiftskrævende hos region og kommuner. 
Dette er derfor samtidig en igangværende DUT sag, hvor den tidligere regering 
har været noget ”tilbageholdende”. 

o Lokalbaner. Der har endnu ikke været fremsat krav på dette område. Men det 
må formodes at det kommer. Det kunne nødvendiggøre investeringer i eksiste-
rende dieselmateriel eller investeringer i helt nyt. Det kunne være el- eller 
brintdrift. Batteritog er en mulighed, se næste pind. 

 

• Forsøg med batteritog (eller brinttog) på mindre banestrækninger herun-
der lokalbaner. Der etableres forsøgsdrift i Nordvestsjælland 100 mio. kr. 



  

  Side 4 
 
 

  
o Transportministeriet har udarbejdet en redegørelse for mulighederne i batte-

ritog med udgangspunkt i den statslige Nordvestbane mellem Holbæk og Ka-
lundborg, og den regionale Odsherredsbane mellem Holbæk og Nykøbing 
Sjælland. På grund af valget er redegørelsen endnu ikke offentliggjort. Dette 
bør følges op af egentlig forsøgsdrift i dette område. 

 

• Forsøg med førerløse busser. Der afsættes 200 mio. kr. til driftsforsøg med fø-
rerløsebusser. 

o Førerløse busser rummer et stort potentiale for at skabe en billigere og mere 
fleksibel kollektiv trafik. Region Sjælland er i samarbejde med Region Hoved-
staden og de to trafikselskaber Movia og Metro gået foran i arbejdet med at 
modne grundlaget for at nyttiggøre de nye teknologiske muligheder. En væ-
sentlig statslig indsats kunne accelerere denne udvikling og gøre (Øst) Dan-
mark førende i denne udvikling. Forsøgene kunne blandt andet fokuseres på 
betjeningen i de tyndtbefolkede områder, kortere shutlle-forbindelser til stati-
oner samt Brt-løsninger.  Sådanne lidt afskærmede løsninger vil kunne bruges 
som løftestang for en senere udbredelse af muligheder til den mere traditio-
nelle busbetjening. 

 
 



SJÆLLAND BANER VEJEN FREM – STATUS PÅ ARBEJDET MED OPDATERING 

Kriterier for vurdering af projekter
1. Fælles/regional betydning. Projektet skal have en vis størrelse og opbakning på 

tværs af kommuner, der gør, at det meningsfyldt kan indeholdes i et fælles 
trafikudspil

2. Projektet skal have en vis grad af modenhed i planlægningen, af hensyn til 
muligheden for at kunne sætte arbejdet i gang hurtigt efter en evt. beslutning

3. Samfundsøkonomisk forrentning. Denne tillægges en stor vægt. Den giver dog 
ikke lige stor mening for alle typer af ønsker eller projekter. Men specielt for 
vejprojekter vil denne kunne benyttes, og det bør være et krav, at den findes eller 
tilvejebringes. Som en del af den samfundsøkonomiske forrentning indregnes 
trafikbelastningen under gevinster for brugerne. Her medregnes faldet i både direkte 
omkostninger, tidsomkostninger og øvrige omkostninger

4. Vækst og udvikling i regionens erhvervsliv. Betydning for erhvervsudviklingen i 
Region Sjælland, f.eks. i forhold tilgængeligheden af kvalificeret arbejdskraft, 
godstransport og tiltrækningen af virksomheder

5. Pendling og tilgængelighed til arbejde og uddannelse for regionens borgere. 
Regionen er helt afhængig af pendlingsmulighederne internt og i forhold til 
Hovedstaden.



Foreløbig vurdering af projekter - Veje 

Kursiverede projekter indgår i nuværende Sjælland baner vejen frem
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Vej investeringer
Kalundborgmotorvejen 5 5 3 5 4 22
Motorvej mellem Næstved og Rønnede 4 5 4 4 5 22
Resterende tværforbindelse Næstved - Slagelse - Kalundborg 5 2 3 4 4 18
Omfartsv ej mellem  Stev ns og Sy dmotorv ejen 3 4 4 2 4 17
Opgradering afaf rute 9 og etablering af fremskudt færgehavn ved Tårs 3 3 3 3 2 14
Borup om fartsv ej (Analy se og inv estering) 1 5 5 1 1 13
Opgradering af E55 på strækningen m ellem Ny købing Falster og m otorv ejen na na na na na 0

Færdiggørelse af Frederikssundsmotorv ejen 0

Undersøgelser
Udv idelse af holbækm otorv ejen til seks spor til afkørsel 1 5, Gev ninge (undersøge 4 1 na 3 3 11
Ring 5 Sy d (undersøgelse af alternativ e løsninger) 4 2 5 3 3 17
Analy se af forbindelse mellem  Sy d- og Vestm otorv ejen 3 1 na 2 3 9
Opgradering rute 1 4, Roskilde - Ringsted 3 0 na 1 3 7
Opgradering rute 6, Roskilde - Køge 3 0 na 1 3 7
Forbedrede v ejforbindelser fra Roskilde, Næstv ed og Holbæk til Ringsted 3 0 na 1 3 7

uden for regionen

Ring 5 Sýd – de igangværende/kommende undersøgelser vedrører de 4 vejstrækninger, der er oplistet under.



Foreløbig vurdering af projekter – Bane m.v. 
Baneprojekter
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Den sjællandske timemodel (banebetjening) - fra SBVF 4 4 na 2 4 14
Nedsættelse af togtiderne mellem Københav n og Ny købing Falster indeholdt i ovenståena 0
Dobbeltspor mellem Køge og Køge Nord (Analy se og inv estering) 4 5 na 2 4 15
Direkte tog til Københav ns Lufthav n - Næstv ed v ia Roskilde (Ring Sy d) 4 4 5 3 3 19
Stop for hurtig jernbane forbindelse Næstved, Vordingborg og/eller Nykøbing Falster - fra SBVF 4 1 na 3 3 11
Ringsted station (stop for ev entuelt superly ntog, knudepunkt) 4 2 na 3 3 12
Etablering af dobbeltspor helt til Kalundborg 3 1 na 3 3 10
Elektrificering til Kalundborg (bibeholdes) undersøgelser og forsøg* 0
Direkte tog Ny købing Sjælland-Kbh. 3 2 na 2 4 11
Vendespor v ed Carlsberg Station (S-tog) er lidt svær fordi det er en bekymring 0
Forbedring af de kollektiv e trafik (jernbane betjeningen) uden for bedømmelse 0
Station (trinbræt) i Tryllekov Strand 1 4 na 1 2 8
Perronforlængelser på Herfølge og Haslev  Stationer (Lille Sy d) OBS er på plads forventes implementeret, udkast til aktstykke foref 0
*der er lavet en rapport om mulighederne for batteritog til Kalundborg, og der forberedes et forøg med batteritog
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Forslag til styrkelse af den kollektive trafik i Region Sjælland 
 
Indledning 
 
Det forventes, at Folketinget i det kommende halvår vil drøfte en investeringsplan for de 
kommende 10 års infrastrukturinvesteringer. 
 
Den tidligere regering forelagde et forslag til investeringsplan, som lagde en del vægt på ve-
jområdet. Det er den klare forventning, at den nuværende regering vil lægge mere vægt på 
kollektiv trafik og de miljømæssige aspekter af transporten. 
 
Det vil derfor være hensigtsmæssigt, hvis de sjællandske ønsker på dette område stod klart. 
 
Der vil være en række muligheder for at styrke den kollektive trafik og de miljømæssige hen-
syn i Region Sjælland.  Dette inkluderer både investeringer men i høj grad også en styrkelse 
af driften. 
 

• Realisering af den Sjællandske timemodel. Staten igangsætter undersøgelse af, 
hvordan den lovede timemodel realiseres. Der afsættes 100 mio. kr. til hastighedsop-
gradering af strækningen mod Kalundborg. 

• Etablering af kvartersdrift mellem (Hårlev) – Køge og Roskilde. Staten af-
sætter 100 mio. kr. (skøn) til at udvide sporkapaciteten nord for Køge st. og 8 mio. kr. 
årligt til den udvidede drift. 

• Direkte togforbindelser til København fra Odsherred og Lolland. Der etab-
leres hurtigst muligt direkte myldretidsforbindelser. Der findes ikke et egentligt ud-
giftsoverslag. 

• Etablering af Ring Syd forbindelsen fra Roskilde via Ny Ellebjerg til Luft-
havnen. Der afsættes 0,4 mia. kr. 

• Udvikling af Parker & Rejs tilbud – DOT får ansvaret. Staten afsætter 30 mio. 
kr. til nyorganisering og nyudvikling af Parker & Rejs i Østdanmark under samar-
bejdsorganisationen DOT. Der afsættes herudover midler til fysisk etablering af par-
keringsfaciliteter for biler og cykler. En del midler er allerede ”afsat” via DSB. Der fin-
des ikke et egentligt udgiftsoverslag. 

• Styrkelse af den regionale busbetjening – flere busser i R-nettet. Det stats-
lige bloktilskud til regionerne øges. Øget tilskud til Region Sjælland på 30 mio. kr. pr. 
år vil betyde 2 mio. flere kollektive rejser i Region Sjælland. (svarer til 150 mio for alle 
regioner!) 

• Sikring af lokalbanedriften. De statslige investeringstilskud øges med 90 mio. kr. 
årligt. 

• Klimavenlig omlægning af den regionale (og kommunale) kollektive tra-
fik. Statsligt tilskud/kompensation til omlægningen. Udgiftsomfanget er ukendt. 

• Forsøg med batteritog (eller brinttog) på mindre banestrækninger herun-
der lokalbaner. Der etableres forsøgsdrift i Nordvestsjælland 100 mio. kr. 

• Forsøg med førerløse busser. Der afsættes 200 mio. kr. til driftsforsøg med fø-
rerløsebusser.  

 



  

  Side 2 
 
 

Uddybning af forslagene 
 

• Realisering af den Sjællandske timemodel. Staten igangsætter undersøgelse af, 
hvordan den lovede timemodel realiseres. Der afsættes 100 mio. kr. til hastighedsop-
gradering af strækningen mod Kalundborg. 

 
o Som led i Togfondsforliget blev der forudsat en Sjællandsk timemodel hvor 

fikspunkterne var en rejsetid på 48 minutter til Kalundborg og ?? til Nykøbing 
Falster. Det synes svært for staten at nå de lovede rejsetider – de indfris ikke 
af sig selv. Der igangsættes en undersøgelse af, hvad der skal til for at nå de lo-
vede rejsetider. 

o Et af initiativerne er en hastighedsopgradering af Nordvestbanen mod Ka-
lundborg. Denne indgår i Togfondens fase 2. 

 

• Etablering af kvartersdrift mellem (Hårlev) – Køge og Roskilde. Staten af-
sætter 100 mio. kr. (skøn) til at udvide sporkapaciteten nord for Køge st. og 8 mio. kr. 
årligt til den udvidede drift. 

o Den nødvendige sporkapacitet mellem Køge station og Køge Nord station er 
ikke blevet etableret. Strækningen trafikeres af såvel de statslige regionaltog 
mod København som de regionale lokalbanetog mellem Køge og Roskilde. Ka-
paciteten er opbrugt. Det har blandt andet betydet, at en ønsket opgradering 
af den regionale betjening mellem Køge og Roskilde til kvartersdrift ikke har 
kunnet lade sig gøre. Strækningen ligger i Hovedstadsområdet som ellers be-
tjenes af S-tog. Man kan med få midler opnå en tilsvarende betjening. 

 

• Direkte togforbindelser til København fra Odsherred og Lolland. Der etab-
leres hurtigst muligt direkte myldretidsforbindelser. Der findes ikke et egentligt ud-
giftsoverslag. 

o Der findes mange muligheder for samdrift mellem de regionale og statslige ba-
ner. Det måske mest oplagte er, at etablere direkte forbindelser i myldretiden 
fra Nykøbing Sjælland (Odsherredsbanen) og Nakskov (Lollandsbanen) til Kø-
benhavn. 

• Etablering af Ring Syd forbindelsen fra Roskilde via Ny Ellebjerg til Luft-
havnen. Der afsættes 0,4 mia. kr. 
 

o Ring syd er en baneforbindelse fra Roskilde over Glostrup og Ny Ellebjerg til 
Københavnslufthavn. Det vil give muligheden for direkte forbindelse til Kø-
benhavns lufthavn samt nye omstigningsmuligheder i Glostrup og Ny Elle-
bjerg. Omvendt kan det gå ud over de direkte forbindelser til København H. 
De involverede kommuner, Region Sjælland og staten drøfter det samlede be-
tjeningsbillede som grundlag for en etablering af den nye forbindelse. Der fin-
des flere investeringsalternativer, som også vil skulle fastlægges. 

 

• Udvikling af Parker & Rejs tilbud – DOT får ansvaret. Staten afsætter 30 mio. 
kr. til nyorganisering og nyudvikling af Parker & Rejs i Østdanmark under samar-
bejdsorganisationen DOT (Din Offentlige Transport). Der afsættes herudover midler 
til fysisk etablering af parkeringsfaciliteter for biler og cykler. En del midler er alle-
rede ”afsat” via DSB. Der findes ikke et egentligt udgiftsoverslag. 
 

o Parker & Rejs er almindeligt anerkendt som et virkemiddel til at få flere til at 
taget toget på en del af strækningen. Det er særligt relevant for pendlingen på 



  

  Side 3 
 
 

Sjælland mod Hovedstaden. Blandt andet den tidligere infrastrukturkommis-
sion pegede på dette. Der sker meget lidt på dette område i Østdanmark. Ud-
viklingen af Parker & Rejs skal kickstartes. Der kan hentes inspiration fra 
mange europæiske storby områder. Vi er langt bag efter. 
 

• Styrkelse af den regionale busbetjening – flere busser i R-nettet. Det stats-
lige bloktilskud til regionerne øges med henblik på at styrke den regionale kollektive 
trafik. Der er ikke noget samlet udgiftsskøn men en styrkelse med 30 mio. kr. pr. år vil 
betyde 2 mio. flere kollektive rejser i Region Sjælland. (svarer til 150 mio for alle regi-
oner) 

 
o De regionale busser er meget vigtige for pendlingen til arbejde og uddannelse. 

De rammer alle en station på det statslige banenet, og er derfor også meget 
vigtige som led i et samlet kollektivt transportsystem. Region Sjælland har 
etableret det meget succesfulde R-net bestående af større busruter og lokalba-
ner. R-nettet modsvarer S-busser og S-tog i hovedstadsområdet i de lidt mere 
tyndtbefolkede dele af regionen. Det har tiltrukket mange passagerer. 
Den regionale kollektive trafik har været økonomisk presset blandt andet på 
grund af de utilsigtede økonomiske virkninger af forbundet med at regionerne 
blev frataget opgaver med erhvervs- og turismefremme. For at styrke udvik-
lingsmulighederne på hele Sjælland vil den regionale kollektive trafik med for-
del kunne styrkes. Der vil blandt andet kunne opgraderes yderligere 6 busru-
ter til R-busser. En styrkelse af den regionale kollektive trafik i Region Sjæl-
land med 30 mio. kr. pr. år. forventes at betyde 2 millioner flere rejser med 
kollektiv trafik. 

 

• Sikring af lokalbanedriften. De statslige investeringstilskud forhøjes med ca. 90 
mio. kr. årligt. 
 

o Regionerne står over for store reinvesteringer i lokalbanerne. Ikke mindst re-
gion Sjælland som er den region der har flest lokalbaner. De statslige investe-
ringstilskud er fastlagt omkring årtusindeskiftet ud fra de dengang forventede 
kortsigtede investeringsbehov i perioden 2001-2009. Tiden er, som man også 
forventede dengang, løbet fra investeringstilskuddet. Regionerne mangler i alt 
90 mio. kr., hvoraf Region Sjælland alene mangler ca. 40 mio. kr. pr. år. 

 

• Klimavenlig omlægning af den regionale (og kommunale) kollektive tra-
fik. Statsligt tilskud/kompensation til omlægningen. Staten bør i forvejen betale 
denne omlægning jf. eksisterende regler og praksis for regulering af det statslige blok-
tilskud. Udgiftsomfanget er ukendt. 

 
o Busser. Den tidligere regering fremlagde et udspil om væsentligt øgede krav til 

bussernes udledninger. Det må forventes, at dette fastholdes eller skærpes. En 
sådan omlægning af busdriften er udgiftskrævende hos region og kommuner. 
Dette er derfor samtidig en igangværende DUT sag, hvor den tidligere regering 
har været noget ”tilbageholdende”. 

o Lokalbaner. Der har endnu ikke været fremsat krav på dette område. Men det 
må formodes at det kommer. Det kunne nødvendiggøre investeringer i eksiste-
rende dieselmateriel eller investeringer i helt nyt. Det kunne være el- eller 
brintdrift. Batteritog er en mulighed, se næste pind. 

 

• Forsøg med batteritog (eller brinttog) på mindre banestrækninger herun-
der lokalbaner. Der etableres forsøgsdrift i Nordvestsjælland 100 mio. kr. 



  

  Side 4 
 
 

  
o Transportministeriet har udarbejdet en redegørelse for mulighederne i batte-

ritog med udgangspunkt i den statslige Nordvestbane mellem Holbæk og Ka-
lundborg, og den regionale Odsherredsbane mellem Holbæk og Nykøbing 
Sjælland. På grund af valget er redegørelsen endnu ikke offentliggjort. Dette 
bør følges op af egentlig forsøgsdrift i dette område. 

 

• Forsøg med førerløse busser. Der afsættes 200 mio. kr. til driftsforsøg med fø-
rerløsebusser. 

o Førerløse busser rummer et stort potentiale for at skabe en billigere og mere 
fleksibel kollektiv trafik. Region Sjælland er i samarbejde med Region Hoved-
staden og de to trafikselskaber Movia og Metro gået foran i arbejdet med at 
modne grundlaget for at nyttiggøre de nye teknologiske muligheder. En væ-
sentlig statslig indsats kunne accelerere denne udvikling og gøre (Øst) Dan-
mark førende i denne udvikling. Forsøgene kunne blandt andet fokuseres på 
betjeningen i de tyndtbefolkede områder, kortere shutlle-forbindelser til stati-
oner samt Brt-løsninger.  Sådanne lidt afskærmede løsninger vil kunne bruges 
som løftestang for en senere udbredelse af muligheder til den mere traditio-
nelle busbetjening. 

 
 



SJÆLLAND BANER VEJEN FREM – STATUS PÅ ARBEJDET MED OPDATERING 

Kriterier for vurdering af projekter
1. Fælles/regional betydning. Projektet skal have en vis størrelse og opbakning på 

tværs af kommuner, der gør, at det meningsfyldt kan indeholdes i et fælles 
trafikudspil

2. Projektet skal have en vis grad af modenhed i planlægningen, af hensyn til 
muligheden for at kunne sætte arbejdet i gang hurtigt efter en evt. beslutning

3. Samfundsøkonomisk forrentning. Denne tillægges en stor vægt. Den giver dog 
ikke lige stor mening for alle typer af ønsker eller projekter. Men specielt for 
vejprojekter vil denne kunne benyttes, og det bør være et krav, at den findes eller 
tilvejebringes. Som en del af den samfundsøkonomiske forrentning indregnes 
trafikbelastningen under gevinster for brugerne. Her medregnes faldet i både direkte 
omkostninger, tidsomkostninger og øvrige omkostninger

4. Vækst og udvikling i regionens erhvervsliv. Betydning for erhvervsudviklingen i 
Region Sjælland, f.eks. i forhold tilgængeligheden af kvalificeret arbejdskraft, 
godstransport og tiltrækningen af virksomheder

5. Pendling og tilgængelighed til arbejde og uddannelse for regionens borgere. 
Regionen er helt afhængig af pendlingsmulighederne internt og i forhold til 
Hovedstaden.



Foreløbig vurdering af projekter - Veje 

Kursiverede projekter indgår i nuværende Sjælland baner vejen frem
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Vej investeringer
Kalundborgmotorvejen 5 5 3 5 4 22
Motorvej mellem Næstved og Rønnede 4 5 4 4 5 22
Resterende tværforbindelse Næstved - Slagelse - Kalundborg 5 2 3 4 4 18
Omfartsv ej mellem  Stev ns og Sy dmotorv ejen 3 4 4 2 4 17
Opgradering afaf rute 9 og etablering af fremskudt færgehavn ved Tårs 3 3 3 3 2 14
Borup om fartsv ej (Analy se og inv estering) 1 5 5 1 1 13
Opgradering af E55 på strækningen m ellem Ny købing Falster og m otorv ejen na na na na na 0

Færdiggørelse af Frederikssundsmotorv ejen 0

Undersøgelser
Udv idelse af holbækm otorv ejen til seks spor til afkørsel 1 5, Gev ninge (undersøge 4 1 na 3 3 11
Ring 5 Sy d (undersøgelse af alternativ e løsninger) 4 2 5 3 3 17
Analy se af forbindelse mellem  Sy d- og Vestm otorv ejen 3 1 na 2 3 9
Opgradering rute 1 4, Roskilde - Ringsted 3 0 na 1 3 7
Opgradering rute 6, Roskilde - Køge 3 0 na 1 3 7
Forbedrede v ejforbindelser fra Roskilde, Næstv ed og Holbæk til Ringsted 3 0 na 1 3 7

uden for regionen

Ring 5 Sýd – de igangværende/kommende undersøgelser vedrører de 4 vejstrækninger, der er oplistet under.



Foreløbig vurdering af projekter – Bane m.v. 
Baneprojekter
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Den sjællandske timemodel (banebetjening) - fra SBVF 4 4 na 2 4 14
Nedsættelse af togtiderne mellem Københav n og Ny købing Falster indeholdt i ovenståena 0
Dobbeltspor mellem Køge og Køge Nord (Analy se og inv estering) 4 5 na 2 4 15
Direkte tog til Københav ns Lufthav n - Næstv ed v ia Roskilde (Ring Sy d) 4 4 5 3 3 19
Stop for hurtig jernbane forbindelse Næstved, Vordingborg og/eller Nykøbing Falster - fra SBVF 4 1 na 3 3 11
Ringsted station (stop for ev entuelt superly ntog, knudepunkt) 4 2 na 3 3 12
Etablering af dobbeltspor helt til Kalundborg 3 1 na 3 3 10
Elektrificering til Kalundborg (bibeholdes) undersøgelser og forsøg* 0
Direkte tog Ny købing Sjælland-Kbh. 3 2 na 2 4 11
Vendespor v ed Carlsberg Station (S-tog) er lidt svær fordi det er en bekymring 0
Forbedring af de kollektiv e trafik (jernbane betjeningen) uden for bedømmelse 0
Station (trinbræt) i Tryllekov Strand 1 4 na 1 2 8
Perronforlængelser på Herfølge og Haslev  Stationer (Lille Sy d) OBS er på plads forventes implementeret, udkast til aktstykke foref 0
*der er lavet en rapport om mulighederne for batteritog til Kalundborg, og der forberedes et forøg med batteritog
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Projektbeskrivelse (kort) Sjælland baner vejen frem

1 

Projektets navn: Etablering af dobbeltspor på jernbanen helt til Kalundborg  
 
1. Projekt 
Beskrivelse: 
I dag er der dobbeltsporet jernbane fra Roskilde, over Lejre og Hvalsø, til Holbæk, mens der 
kun er et enkelt spor fra Holbæk til Kalundborg. Denne strækning ønskes udvidet til også at 
være dobbeltsporet. 
 
Regional betydning og kommunal opbakning: 
En dobbeltsporet jernbaneforbindelse helt til Kalundborg vil betyde større driftssikkerhed og 
mulighed for flere afgange i hver retning og dermed større sammenhæng mellem den østlige 
og vestlige del ag regionen. 
 
Anlægsinvestering (med reference): 
3 mia. kr. (udvidelse til dobbeltspor mellem Lejre og Holbæk kostede 1,3 mia. kr. og var ca. 
halvt så lang) 
 
Samfundsøkonomisk forrentning (med reference): 
 
2. Projektets planlægningsmæssige fase 
Idéplan. 
 
 
3. Hvordan kunne projektet indgå i ”Sjælland baner vejen frem” 
Projektet foreslås indledende undersøgt. 
 
 
4. Projektets betydning i forhold til: 
Vækst og udvikling i regionens erhvervsliv: 
Bedre tilgængelighed til Holbæk og den vestlige del af regionen, kan skabe grobund for vækst 
og udvikling for erhvervslivet her. 
 
Pendling og tilgængelighed til arbejde og uddannelse: 
Større driftssikkerhed og flere afgange vil gøre det mere attraktivt at pendle med toget mellem 
Holbæk og Kalundborg. 
 
 
Eventuelt andet: 
Referencer til rapporter og undersøgelser 
 
 
 
 
 
Udfyldt af: 
Lejre Kommune 
 

Dato: 
21/12-2018 

 

Referencer til rapporter og undersøgelser 
 



Projektbeskrivelse (kort) Sjælland baner vejen frem

1 

Projektets navn: Motorvej mellem Roskilde og Ringsted 
1. Projekt 
Beskrivelse: 
Rute 14 har store trængselsproblemer i myldretiden, hvilket blandt andet betyder belastning af 
det kommunale vejnet omkring Osted og Lejre, fordi bilisterne skyder genvej for at undgå kø. 
Etablering af motorvej fra Holbækmotorvejen ved Roskilde til Vestmotorvejen ved Ringsted, 
med til- og frakørselsramper i begge retninger ved Osted, vil afhjælpe dette problem. 
 
Regional betydning og kommunal opbakning: 
Forbindelsen vil styrke mobiliteten i regionen og gøre det hurtigere at pendle mellem især 
Ringsted, Lejre og Roskilde. Buslinjen mellem Ringsted og Roskilde kan blive mere attraktiv i 
myldretiden, hvis spildtiden på rute 14 mindskes, når den gennemgående trafik flyttes over til 
motorvejen.  
 
Anlægsinvestering (med reference): 
4-5 mia. kroner måske (Rønnede-motorvejen koster 1,7 mia. kroner, den er halv så lang, og de 
udnytter en del af den eksisterende vej) 
 
Samfundsøkonomisk forrentning (med reference): 
Der spildes mange timer i køen på Hovedvejen i myldretiden. 
 
2. Projektets planlægningsmæssige fase 
Idéplan. 
 
 
3. Hvordan kunne projektet indgå i ”Sjælland baner vejen frem” 
Projektet foreslås indledende undersøgt. 
 
 
4. Projektets betydning i forhold til: 
Vækst og udvikling i regionens erhvervsliv: 
Særligt Roskilde, Lejre og Ringsted kan blive mere attraktive for visse dele af erhvervslivet som 
følge af den øgede bilmobilitet. 
 
 
Pendling og tilgængelighed til arbejde og uddannelse: 
Forbindelsen fra Lejre/Roskilde-området mod Vest- og Sydsjælland bliver hurtigere i bil på 
grund af den højere tilladte hastighed og fraværende krydsninger på en motorvej,  
 
Eventuelt andet: 
 
Referencer til rapporter og undersøgelser 
 
 
 
Udfyldt af: 
Lejre Kommune 
 

Dato: 
21-12-18 

 

Referencer til rapporter og undersøgelser 
 



Projektbeskrivelse (kort) Sjælland baner vejen frem

1 

Projektets navn: Etablering af vestvendte tilslutningsramper på 
Holbækmotorvejen ved Hvalsøvej ved Kirke Sonnerup 
1. Projekt 
Beskrivelse: 
Ved Hvalsøvej er der i dag kun østvendte tilslutningsramper til motorvejen. Nye vestvendte 
ramper vil give bedre mulighed for at komme af og på motorvejen. Forbedring af 
fremkommelighed på hele rute 53 bør indarbejdes. 
 
Regional betydning og kommunal opbakning: 
Ingen regional betydning. 
 
Anlægsinvestering (med reference): 
1-200 mio. kr. 
 
Samfundsøkonomisk forrentning (med reference): 
 
2. Projektets planlægningsmæssige fase 
Idéplan. 
 
 
 
3. Hvordan kunne projektet indgå i ”Sjælland baner vejen frem” 
Projektet foreslås indledende undersøgt. 
 
 
4. Projektets betydning i forhold til: 
Vækst og udvikling i regionens erhvervsliv: 
Nye ramper giver større mobilitet  
 
Pendling og tilgængelighed til arbejde og uddannelse: 
Nye ramper giver større mobilitet. 
 
 
Eventuelt andet: 
 
Referencer til rapporter og undersøgelser 
 
 
 
Udfyldt af: 
Lejre Kommune 
 

Dato: 
21-12-18 

 

Referencer til rapporter og undersøgelser 
 



Projektbeskrivelse (kort) Sjælland baner vejen frem

1 

Projektets navn: Etablering af østvendte tilslutningsramper på Holbækmotorvejen 
ved Elverdamsvej ved Kirke Sonnerup 
1. Projekt 
Beskrivelse: 
Ved Elverdamsvej er der i dag kun vestvendte tilslutningsramper til motorvejen. Nye østvendte 
ramper vil give bedre mulighed for at komme af og på motorvejen. Forbedring af 
fremkommelighed på hele rute 53 bør indarbejdes. Østvendte ramper vil også sikre, at mere 
regional trafik bliver på Elverdamsvej og ikke belaster Hornsherredvej eller landsbyerne i 
Hornsherred 
 
Regional betydning og kommunal opbakning: 
Mere trafik bliver på det regionale vejnet. 
 
Anlægsinvestering (med reference): 
1-200 mio. kr. 
 
Samfundsøkonomisk forrentning (med reference): 
 
2. Projektets planlægningsmæssige fase 
Idéplan. 
 
 
 
3. Hvordan kunne projektet indgå i ”Sjælland baner vejen frem” 
Projektet foreslås indledende undersøgt. 
 
 
 
4. Projektets betydning i forhold til: 
Vækst og udvikling i regionens erhvervsliv: 
Flere ramper giver øget mobilitet. 
 
 
Pendling og tilgængelighed til arbejde og uddannelse: 
Flere ramper giver øget mobilitet 
 
 
Eventuelt andet: 
 
Referencer til rapporter og undersøgelser 
 
 
 
 
Udfyldt af: 
 
 

Dato: 

 

Referencer til rapporter og undersøgelser 
 



Projektbeskrivelse (kort) Sjælland baner vejen frem

1 

Projektets navn: Udvidelse af Holbækmotorvejen til seks spor fra afkørsel 14, 
Roskilde V til afkørsel 15, Gevninge (Borrevejle Skov)  
 
1. Projekt 
Beskrivelse: 
Holbækmotorvejen har store trængselsproblemer i myldretiden, hvilket blandt andet betyder 
meget spildtid for samfundet. Udvidelse af Holbækmotorvejen mellem afkørslerne til seks spor 
vil øge fremkommeligheden. 
 
Projektet er nævnt i seneste “Sjælland baner vejen frem”. 
 
Regional betydning og kommunal opbakning: 
Projektet vil betyde kortere rejsetid for pendlere mellem Nordvestsjælland og Storkøbenhavn. 
 
Anlægsinvestering (med reference): 
 
Samfundsøkonomisk forrentning (med reference): 
 
2. Projektets planlægningsmæssige fase 
Idéplan. 
 
 
 
3. Hvordan kunne projektet indgå i ”Sjælland baner vejen frem” 
Projektet foreslås indledende undersøgt. 
 
 
 
4. Projektets betydning i forhold til: 
Vækst og udvikling i regionens erhvervsliv: 
 
Pendling og tilgængelighed til arbejde og uddannelse: 
Projektet vil betyde kortere rejsetid for pendlere mellem Nordvestsjælland og Storkøbenhavn. 
 
Eventuelt andet: 
 
Referencer til rapporter og undersøgelser 
 
 
 
 
Udfyldt af: 
 
 

Dato: 

 

Referencer til rapporter og undersøgelser 
 



Projektbeskrivelse (kort) Sjælland baner vejen frem

1 

Projektets navn: Opgradering af Hovedvejen mellem Roskilde og Ringsted 
1. Projekt 
Beskrivelse: 
Rute 14 har store trængselsproblemer i myldretiden, hvilket blandt andet betyder belastning af 
det kommunale vejnet omkring Osted og Lejre, fordi bilisterne skyder genvej for at undgå kø. 
Lejre Kommune foreslår at etablere en motorvej på strækningen. Men indtil en motorvej vile n 
opgradering af Hovedvejen mellem Roskilde og Ringsted f.eks. med flere opmarchbåse ved 
lyskryds m.m. forbedre fremkommeligheden. 
 
Regional betydning og kommunal opbakning: 
Forbindelsen vil styrke mobiliteten i regionen og gøre det hurtigere at pendle mellem især 
Ringsted, Lejre og Roskilde.  
 
Anlægsinvestering (med reference): 
 
Samfundsøkonomisk forrentning (med reference): 
Der spildes mange timer i køen på Hovedvejen i myldretiden. 
 
2. Projektets planlægningsmæssige fase 
Idéplan. 
 
 
3. Hvordan kunne projektet indgå i ”Sjælland baner vejen frem” 
Projektet foreslås indledende undersøgt. 
 
 
4. Projektets betydning i forhold til: 
Vækst og udvikling i regionens erhvervsliv: 
Særligt Roskilde, Lejre og Ringsted kan blive mere attraktive for visse dele af erhvervslivet som 
følge af den øgede bilmobilitet. 
 
 
Pendling og tilgængelighed til arbejde og uddannelse: 
Forbindelsen fra Lejre/Roskilde-området mod Vest- og Sydsjælland bliver hurtigere i bil på 
grund af den bedre fremkommelighed.  
 
Eventuelt andet: 
 
Referencer til rapporter og undersøgelser 
 
 
 
Udfyldt af: 
Lejre Kommune 
 

Dato: 
21-12-18 

 

Referencer til rapporter og undersøgelser 
 



Projektbeskrivelse (kort) Sjælland baner vejen frem

1 

Projektets navn: Forbedring af den kollektive trafik 
1. Projekt 
Beskrivelse: 
Den kollektive trafik – særligt jernbanen skal forbedres, hvis regeringens mål om at flytte flere fra bilerne 
over I den kollektive trafik. Der er behov for : 
a) større fokus på den sjællandske pendlertrafik i planlægningen af den daglige togdrift, herunder 
hyppigere og bedre betjening af Hvalsø og Lejre stationer. b) Statslig initiativ til udbygning af 
stationsfaciliteter og parker og rejs forhold. c) Forbedret togbetjening til Københavns Lufthavn, d) 15 
minutters drift på forlængelse af østbanen – Roskilde-Køge. Forslagene er uddybet I vedlagte høringssvar 
fra februar 2018. 
 
Regional betydning og kommunal opbakning: 
Hvis flere benytter den kollektive trafik vil det ikke alene skabe bedre samfundsøkonomi i dek 
kollektive trafik men også bedre fremkommelighed på vejene til dem, der er afhængig af en bil i 
det daglige arbejde.  
 
Anlægsinvestering (med reference): 
 
Samfundsøkonomisk forrentning (med reference): 
Der spildes mange timer i køen på Hovedvejen i myldretiden. 
 
2. Projektets planlægningsmæssige fase 
Idéplan. 
 
 
3. Hvordan kunne projektet indgå i ”Sjælland baner vejen frem” 
Projektet foreslås indledende undersøgt. 
 
 
4. Projektets betydning i forhold til: 
Vækst og udvikling i regionens erhvervsliv: 
Bedre og mere varierede transport muligheder øger muligheder for vækst og udvikling.  
 
Pendling og tilgængelighed til arbejde og uddannelse: 
Bedre og mere varierede transport muligheder øger tilgængeligheden til arbejde og uddannelse. 
Særligt de uddannelsessøgende er i højere grad afhængig af den kollektive trafik. 
 
Eventuelt andet: 
Bedre kollektiv trafik øger bosætningsmulighederne for familier med uddannelsessøgende børn i 
landdistrikter  
 
Referencer til rapporter og undersøgelser 
 
 
Udfyldt af: 
Lejre Kommune 
 

Dato: 
21-12-18 

 

Referencer til rapporter og undersøgelser 
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ØU - Opdatering af trafikudspil fra Region Sjælland "Sjælland baner 
vejen" 
Sagsnr.: 18/14579 

Resumé:  
Kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster har siden 2007 haft et fælles trafikoplæg: 
”Sjælland baner vejen frem”, der beskriver de fælles ønsker og vigtigste prioriteringer i 
behovet for investeringer i infrastruktur på Sjælland. Trafikoplægget blev senest revideret i 
2015. KKR Sjælland har besluttet, at trafikoplægget skal opdateres og Lejre Kommune er i 
denne forbindelse blevet bedt om at levere forslag til infrastrukturprojekter, der kan fremme 
mobiliteten på Sjælland. 

Indstilling:  
Direktionen indstiller, at: 

1. Lejre Kommune melder følgende bidrag ind til opdateringen af ”Sjælland baner vejen 
frem”: 
a) fremkommelighed på Hovedvejen 
b) fremkommelighed på Elverdamsvej 
c) forbedret kollektiv trafik. 

Beslutningskompetence:  
Kommunalbestyrelsen 

Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018:  
Indstillingen anbefales. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-12-2018:  
Venstre fremsatte følgende forslag til specificeringer af trafikprioriteringer: 

 Etablering af motorvej fra Holbækmotorvejen ved Roskilde til Vestmotorvejen ved Ringsted, med 
til- og frakørselsramper i begge retninger ved Osted  

 Udvidelse af Holbækmotorvejen til 6 spor fra tilslutningsramper nr. 14, Roskilde V til 
tilslutningsrampe nr. 15, Gevninge (Borrevejle Skov)  

 Etablering af dobbeltspor på jernbanen helt til Kalundborg  
 Etablering af vestvendte tilslutningsramper på Holbækmotorvejen ved Hvalsøvej ved Kirke 

Sonnerup 
 Etablering af østvendte tilslutningsramper på Holbækmotorvejen ved Elverdamsvej ved Kirke 

Sonnerup. 
 

Et flertal bestående af A, B, C, F, O, V og Erik Rønnenkamp Holst (24) tiltrådte indstillingerne 
inklusiv de fremsatte forslag til specificeringer af trafikprioriteringer. 

 

Ø (1) kunne ikke tiltræde de fremsatte forslag til specificeringer af trafikprioriteringer. 
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Sagsfremstilling:  
Region Sjælland og kommunerne har siden 2007 i fællesskab arbejdet sammen for at fremme 
videreudviklingen og investeringer i den statslige trafikale infrastruktur i regionen eller i 
tilknytning til denne. Regionens geografi med spredte byer i et større geografisk område og 
nærheden til Hovedstaden betinger, at der stilles store krav til borgernes muligheder for 
mobilitet. Borgerne i regionen er da helt naturligt også de mest pendlende i Danmark. 

 

De fælles ønsker til den trafikale infrastruktur er senest beskrevet i ”Sjælland baner vejen 
frem” fra november 2015. Kommunekontaktrådet på Sjælland (KKR Sjælland) har i nu 
besluttet at opdatere trafikoplægget og Lejre Kommune er sammen med de øvrige kommune i 
regionen blevet bedt om at levere forslag til infrastrukturprojekter, der kan fremme 
mobiliteten på Sjælland. KKR har besluttet følgende kriterier skal ligge til grund for vurdering 
af de projekter, som kommunerne ønsker med i det opdaterede trafikoplæg: 

 

2. Fælles/regional betydning. Projektet skal have en vis størrelse og opbakning på tværs 
af kommuner der gør, at det meningsfyldt kan indeholdes i et fælles trafikudspil. 

3. Projektet skal have en vis grad af modenhed i planlægningen, af hensyn til muligheden 
for at kunne sætte arbejdet i gang hurtigt efter en evt. beslutning. 

4. Samfundsøkonomisk forrentning. Denne tillægges en stor vægt. Den giver dog ikke lige 
stor mening for alle typer af ønsker eller projekter. Men specielt for vejprojekter vil 
denne kunne benyttes, og det bør være et krav, at den findes eller tilvejebringes. Som 
en del af den samfundsøkonomiske forrentning indregnes trafikbelastningen under 
gevinster for brugerne. Her medregnes faldet i både direkte omkostninger, 
tidsomkostninger og øvrige omkostninger. 

5. Vækst og udvikling i regionens erhvervsliv. Betydning for erhvervsudviklingen i Region 
Sjælland f.eks. i forhold tilgængeligheden af kvalificeret arbejdskraft, godstransport og 
tiltrækningen af virksomheder. 

6. Pendling og tilgængelighed til arbejde og uddannelse for regionens borgere. Regionen 
er helt afhængig af pendlingsmulighederne internt og i forhold til Hovedstaden. 

 

Tidsplan 

Processen for opdatering af trafikudspillet skal sikre både inddragelse og opbakning fra alle 17 
kommuner og regionen. KKR har vedtaget følgende hovedtidsplan: 

 

 Indsamling af relevante projekter/ønsker. Frist 21. december 2018 
 Udarbejdelse af udkast til trafikudspil foråret 2019 
 Politisk behandling af trafikudspil marts/april 2019 
 Godkendelse i KKU april 2019 

Administrationens vurdering:  
Lejre Kommune er en pendlerkommune, hvor ca. 70 % af arbejdsstyrken pendler til arbejde 
hovedsagelig i hovedstadsområdet. Det gode liv i landkommunen tæt på hovedstaden er 
meget afhængigt af en velfungerende infrastruktur. Fra trafiktællinger og borgerhenvendelser 
er det tydeligt, at biltrafikken særligt på de store regionale indfaldsveje er steget i de seneste 
år og det giver afledte effekter med mere gennemkørende trafik på lokalvejene også. 
Fremskrivninger viser at trafikken vil stige yderligere i de kommende år.  
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Ydermere opleves at investeringer i den kollektive trafik – særligt jernbanetrafikken – ikke at 
følge med udviklingen og kun i begrænset omfang giver et attraktivt alternativ til at pendle i 
egen bil. Kommunalbestyrelsen har i februar 2018 afgivet høringssvar til den statslige 
trafikplan, der oplister de vigtigste prioriteringer for Lejre Kommune i forhold til statslige 
investeringer i den kollektive trafik.  

 

På denne baggrund foreslår administrationen at beskrive og indsende følgende ønsker: 

 

7. Forbedre fremkommeligheden på Hovedvejen mellem Ringsted og Roskilde, evt. ved 
flere opmarchbåse ved lyskryds m.m. 

8. Forbedre fremkommeligheden på Elverdamsvej, evt. med østvendte motorvejsramper 
ved Elverdamsvej/Holbækmotorvejen, der kan være med til at sikre at den regionale 
trafik holdes på det overordnede vejnet og ikke forplanter sig til det lokale vejnet som 
eks. Hornsherredvej. 

9. Forbedring af den kollektive trafik: a) Større fokus på den sjællandske pendlertrafik i 
planlægningen af den daglige togdrift, herunder hyppigere og bedre betjening af Hvalsø 
og Lejre stationer. b) Statslig initiativ til udbygning af stationsfaciliteter og parker og 
rejs forhold. c) Forbedret togbetjening til Københavns Lufthavn, d) 15 minutters drift på 
forlængelse af østbanen – Roskilde-Køge. 

Handicappolitik:  
Sagen har ingen handicappolitiske aspekter 

Økonomi og finansiering:  
Ingen 







































Kerneopgaven: Aktivt & selvstændigt liv. Årsplan for 2021 
 

Nr. Tema/indsats 
 
 

Beskrivelse 
 
 

Politisk og administrativ 
forankring 
 

Samarbejdspartnere 
 

Tema  Udvide plejebolig kapacitet   
1. 24 nye plejeboliger i 

Ammershøjparken 
Formålet med indsatsen er at imødekomme det stigende behov for pleje-
boliger, der følger af den demografiske udvikling med en stigende antal 
ældre borgere, særligt +80-årige. Byggeriet blev påbegyndt i september 
2020 og forventes afsluttet og klar til ibrugtagning september 2021. 
 

Politisk: USSÆ 
Administrativt: Primært 
CVO og CSE 

 Nedsat interes-
sentgruppe med 
bl.a. repræsen-
tanter for Ældre-
råd og Handicap-
råd 

2. Nyt plejecenter i Hval-
sø  

 

I løbet af 2021 skal Kommunalbestyrelsens beslutning om at etablere 
rammen for 72 plejeboliger i Hvalsø konkretiseres. Der er afsat 60 mio. 
kr. til dette fordelt over årene 2022-24.  
 
I 1. halvår 2021 er fokus på at fastlægge rammer, proces og indhold i et 
nyt plejecenter i Hvalsø, herunder bl.a. afdækning ift.: 
 Kapacitet og behov  
 Model for etablering, herunder fx friplejehjem eller alm. kommunalt 

plejehjem 
 Placering  
 Hvilke sundhedstilbud centret, udover boliger, skal indeholde.  Ind-

satsen er således tæt koblet til plan for videreudvikling af de nære 
sundhedstilbud jf. nedenfor. 

 

Politisk: USSÆ 
Administrativt: CVO 

 Nedsat interes-
sentgruppe, her-
under Ældreråd 

Tema  Nære sundhedstilbud og kvalitet i ældreplejen   
3.   Plan for videreudvik-

ling af de nære sund-
hedstilbud 

Opgaven med at udarbejde en fakta- og vidensbaseret plan for udviklin-
gen af de nære sundhedstilbud i Lejre Kommune fortsætter i 1. halvår.  I 
arbejdet kobles lokale data og viden om borgernes behov med relevant 
forskningsbaseret viden og nationale udviklingstendenser på området. 
 
I arbejdet er der særligt fokus på:  

Politisk: USSÆ 
Administrativt: CVO, CSI og 
CSE 

 Nedsat interes-
sentgruppe, her-
under Ældreråd 
og Handicapråd 



Nr. Tema/indsats 
 
 

Beskrivelse 
 
 

Politisk og administrativ 
forankring 
 

Samarbejdspartnere 
 

 Sygepleje 
 Fleksible pladser 
 Genoptræning og rehabilitering  
 Udvikling af dagcentre – herunder beboere på plejecentres mulighed 

for at deltage i aktiviteter og etablering af dagcenter i Ammershøj  
 Madproduktion og udvikling af cafemiljøer på plejecentrene som 

ramme for engagerende fællesskaber og sundhed 
 

Planen skal bl.a. danne grundlæg for de videre drøftelser og beslutning 
om sundhedstilbud i et nyt plejecenter i Hvalsø.  
 

4. Kvalitet i ældreplejen I budgetaftalen er der afsat 0,4 mio. til at understøtte det kontinuerlige 
arbejde med at sikre, at borgere og pårørende møder en professionel, 
respektfuld og værdig ældrepleje.  Der forelægges en politisk sag i 1. 
kvartal 2021 mhp. beslutning om anvendelse af midlerne 
 

Politisk: USSÆ 
Administrativt: CVO 

 

Tema   Fortsat udvikling af kvalitets- og styringsindsatser   
5.  Implementering af nyt 

Social-, sundheds- og 
omsorgssystem 

I regi af DIGIT - samarbejdet mellem 12 kommuner om fælles digitale ind-
køb og implementeringsprocesser – er der i 2020 gennemført et udbud 
vedrørende nyt omsorgssystem. Forventningen er, at det nye omsorgssy-
stem kan understøtte en endnu mere effektiv drift.  
 
Systemet skal implementeres i Lejre i 2021. Kompetenceudvikling i an-
vendelse af det nye system vil omfatte medarbejdere i både CVO og CJS.  
 

Politisk: USSÆ og ØU 
Administrativt: CVO, CJS, 
CBD 

 DIGIT 
 

6. Udbud praktisk hjælp 
og personlig pleje § 83 
og § 84 
 

USSÆ besluttede 1. april 2020 at udbyde praktisk hjælp og personlig ple-
je. Udkast til udbudsmateriale forelægges i februar 2021. Ny kontrakt op-
startes 1. september 2021. 

Politisk: USSÆ 
Administrativt: CVO og CSI 

 Ældreråd 
 Handicapråd 

7. Udbud madservice til 
borgere i eget hjem § 
83  

Borgere, der bor i eget hjem, og som ikke selv er i stand til at sørge for 
mad, kan visiteres til madservice efter Servicelovens § 83. I dag leveres 

Politisk: USSÆ 
Administrativt: CVO og CSI 

 Ældreråd  
 Handicapråd 



Nr. Tema/indsats 
 
 

Beskrivelse 
 
 

Politisk og administrativ 
forankring 
 

Samarbejdspartnere 
 

maden af Det Danske Madhus. Kontrakten med Det Danske Madhus ud-
løber 31. oktober 2021 og skal derfor genudbydes. 

I 1. halvår 2021 godkendes udbudsmodel og udbudsmateriale. Udbuds-
processen forventes gennemført henover forår og sommer 2021 således, 
at ny leverandør er på plads inden 31. oktober 2021. 
 

Tema  De specialiserede socialområder   
8. Implementering af 

kernevelfærdspro-
gram 
 

Med afsæt i det tidligere kernevelfærdsudvalgs anbefalinger er en række 
indsatser udviklet og afprøvet i 2019-20. Disse er løbende afrapporteret 
til de politiske udvalg. Arbejdet med at implementere tiltag, der kan styr-
ke kernevelfærden i Lejre Kommune, fortsætter i 2021 i et implemente-
ringsprogram. De enkelte indsatser i kernevelfærdsprogrammet beskrives 
under de kerneopgaver, som de især relaterer sig til.  
 
Sammenhængende og helhedsorienteret sagsbehandling  
Indsatsen har fokus på at styrke samarbejde med familier, som på grund 
af udfordringer i deres livssituation har behov for indsatser fra flere 
teams og centre i Lejre Kommune. Indsatsen tager afsæt i samarbejdsmo-
dellen ’Én familie, én indgang’ og formålet er at lave en samlet og hel-
hedsorienteret plan, der understøtter, at familiernes egne ressourcer, be-
hov og bud på løsninger kommer i centrum.  
 
I 2021 er der særligt fokus på at implementere erfaringerne fra indsatsen 
bredt på voksenområdet med tæt sammenhæng til samarbejdsprogram-
met for tidlig indsats på det sammenhængende børneområde herunder 
den sammenhængene kommunale ungeindsats og Center for Velfærd & 
Omsorg. Det vil ske via: 
 Kompetenceudviklingsforløb, som understøtter formålene med ker-

nevelfærdsprogrammet samt forberede medarbejderne på den kom-
mende helhedslov.  

 Evaluering  

Politisk: USSÆ, UJA og UBU 
- indsatsen gennemføres i 
fælles forløb.  
 
Administrativt: CJS, CBL og 
CSI 
 

 Borgere 
 Virksomheder 
 Foreninger 
 Handicapråd 
 Ældreråd 
 Type2Dialog 
 COK 
 



Nr. Tema/indsats 
 
 

Beskrivelse 
 
 

Politisk og administrativ 
forankring 
 

Samarbejdspartnere 
 

 Fokus på tværgående finansiering 
 

9. Reducere udgiftspres 
og overholdelse de 
økonomiske budge-
trammer på de specia-
liserede socialområ-
der 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lejre Kommune har, som landets øvrige kommuner, i en årrække været 
presset på økonomien på de specialiserede socialområder. Presset skyl-
des både et stigende antal borgere indenfor målgruppen og stigende 
gennemsnitspriser på tilbud.  
 
Som et led i at vende denne udvikling på både børne- og voksenområdet 
skal der i 2021 arbejdes på, at gennemsnitspriserne nedbringes og 
mængden af tilbud reduceres. Dette skal bl.a. gøres gennem: 
 Tættere og systematisk opfølgning dér, hvor det er relevant og med 

fokus på effekt af de igangsatte tilbud. Sagsbehandlerressourcerne 
skal i højere grad end hidtil anvendes på opfølgning af handleplaner 
og målsat effekt. 

 Gennemgang og omlægning af anvendte tilbud så gennemsnitspriser 
på tilbud efter serviceloven bringes ned og opfølgning på om indsat-
serne skaber den målsatte effekt.  

 Fortsat fokusering på øget anvendelse af tidlig indsats og mindst ind-
gribende foranstaltninger (kernevelfærdsprogram) 

 Sikre der er den korrekte tilbudsvifte med fokus på ovenstående (ker-
nevelfærdsprogram)  

 

Politisk: USSÆ og UBU - 
indsatsen gennemføres i 
fælles forløb.  
 
Administrativt: CJS, CBL og 
CSI 

 

Tema  Handicappolitik   
10. Vedtagelse af ny han-

dicappolitik 
USSÆ forventes at vedtage en revideret handicappolitik i 1. halvår 2021.  
 
Fokus for dette tema er at sikre, at en ny handicappolitik bliver vedtaget, 
samt efterfølgende sætte fokus på hvordan handicappolitikken imple-
menteres i relevante indsatser og projekter. 

Politisk: USSÆ er tovholder. 
Øvrige udvalg er ligeledes 
omfattet af handicappoli-
tikken. 
 
Administrativt: Alle 
 

 Handicaprådet 

Tema   Rekruttering, fastholdelse og nærvær   



Nr. Tema/indsats 
 
 

Beskrivelse 
 
 

Politisk og administrativ 
forankring 
 

Samarbejdspartnere 
 

11. Fokus på øget nærvær Projekt: Ledelse med fokus på fravær/nærvær fortsættes på plejecenter-
området samt igangsættes på hjemmeplejeområdet og Grønnehave. Må-
let er fortsat nedbringelse af sygefraværet så udviklingen i 2020 fasthol-
des og styrkes.   
    

Politisk: USSÆ og ØU 
Administrativt: CVO 
 

 

12. Fremtidig rekruttering 
på sundheds- og æl-
dreområdet 

Med budgetaftalen for 2019 blev der sat fokus på de fremtidige rekrutte-
rings- og fastholdelsesudfordringer, særligt på sundheds- og ældreområ-
det. Det fokus fastholdes i Budgetaftalen 2021 – 2024. 
 
I 2019 udarbejdede CØH en analyse af rekrutterings- og fastholdelsessitu-
ationen på sundheds- og ældreområdet i Lejre Kommune. Med denne 
som afsæt har en arbejdsgruppe i CVO med deltagelse af ledere og re-
præsentanter fra de faglige organisationer i gennem 2020 arbejdes vide-
re med at identificere og planlægge konkrete tiltag og indsatser, som kan 
igangsættes på området. Arbejdsgruppen har haft særligt fokus på rek-
rutteringsprocessen, modtagelse af nye medarbejder, arbejdstider, ud-
dannelse og kompetenceudvikling, samt analyse og erfaringsopsamling 
omkring seniorer og fratrædelser. 
 
I 2020 er der også afholdt inspirationsmøde med Holbæk Kommune, som 
har udviklet en rekrutteringsstrategi på SOSU-området. 
 
Lejre Kommune deltager desuden i et partnerskabsprojekt, som sætter 
fokus på fuld tid, og som KL og forhandlingsfællesskabet står bag. De del-
tagende kommuner, herunder Lejre Kommune, forpligter sig til at afprø-
ve redskaber og dialogværktøjer, som efterfølgende kan bredes ud til de 
øvrige kommuner – med mål om, at flere medarbejdere går op i tid eller 
på fuld tid. 
 

Politisk: USSÆ og ØU 
Administrativt: CVO og 
CØH 

 KL 
 Andre kommu-

ner 
 De faglige orga-

nisationer 
 MED organisatio-

nen 

 
  
 



 Ordliste 
 

Fagcentre i Lejre Kommune  Politiske udvalg i Lejre Kommune 
 

CBD = Center for Borgerservice & Digitalisering 
CBL = Center for Børn & Læring 
CJS = Center for Job & Social 
CKF = Center for Kultur & Fritid 
CSE = Center for Service & Ejendomme  
CSI = Center for Sekretariat & Implementering 
CTM = Center for Teknik & Miljø 
CVO = Center for Velfærd & Omsorg 
CØH = Center for Økonomi & HR 
 

KB = Kommunalbestyrelsen 
ØU = Økonomiudvalget 
UBU = Udvalget for Børn & Ungdom 
UET = Udvalget for Erhverv & Turisme 
UJA = Udvalget for Job & Arbejdsmarked 
UKF = Udvalget for Kultur & Fritid 
USSÆ = Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 
UTM = Udvalget for Teknik & Miljø 
 



Kerneopgaven: Trivsel & læring. Årsplan for 2021 
Nr. Tema/indsats 

 
 

Beskrivelse 
 
 

Politisk og administra-
tiv forankring 
 

Samarbejdspartnere 
 
 

Tema Kernevelfærdspro-
gram 

   

1.  Samarbejdsprogram-
met ’Tidlige indsat-
ser på det sammen-
hængende børneom-
råde’ 

Der er særligt to fokusområder i 2021: 
 
Flere børn og unge bliver hjulpet tidligt – inden problemerne 
vokser sig store  
Formålet er at støtte børn, der oplever udfordringer tidligt og i 
det almindelige miljø (sundhedsplejen, dagtilbud, skole, hjem, fri-
tid), så antallet af børn og unge, der har behov for mere omfat-
tende støtte og indsatser senere i livet, nedbringes. 
Implementeringen sker gennem tre spor:  
 Familiedialog 
 Den fællesfaglige værktøjskasse 
 Koordinerende teams 
 
Fælles om familierne 
I ’Fælles om familierne’ (finansieret af Socialstyrelsen indtil ud-
gangen af 2021) samarbejdes der med familier, hvor der er et 
barn med handicap. Indsatsen tager afsæt i samarbejdsmodellen 
’Én familie, én indgang’, hvor fokus er på en samlet og helhedsori-
enteret plan, der understøtter, at familiernes egne ressourcer, 
behov og bud på løsninger kommer i centrum.  
 
I 2021 er der særligt fokus på afslutning af projektet herunder im-
plementering af de brugbare elementer bredt bl.a. via samar-
bejdsprogrammet for tidlig indsats på det sammenhængende 
børneområde og med kobling til CVO: 
 Kompetenceudviklingsforløb, som understøtter formålene 

med kernevelfærdsprogrammet samt forberede medarbej-
derne på den kommende helhedslov.  

Politisk: UBU 
Administrativt: CBL, 
CJS, CSI 

 Forældre 
 Skolebestyrelser 
 Dagtilbudsbestyrel-

ser 
 Faglige organisatio-

ner 
 



Nr. Tema/indsats 
 
 

Beskrivelse 
 
 

Politisk og administra-
tiv forankring 
 

Samarbejdspartnere 
 
 

 Evaluering  
 Fokus på tværgående finansiering 
 

2.  Forebygge behovet 
for anbringelser i 
skoledagbehand-
lingstilbud 

Formålet er fortsat at udvikle et tæt fagligt samarbejde mellem 
Børne- og Ungerådgivningen og CBL, for at forebygge mistrivsel 
og fravær i barnets skolegang. 
 
For at sikre det bedst mulige tilbud til børn og unge, med behov 
for dagbehandling, arbejdes der i 2021 på at videreudvikle fleksib-
le lokale tilbud og løsninger til disse børn og unge. Konkret ud fra 
Væksthuset på Kirke Saaby Skole, samt, hvis det viser sig nødven-
digt, på andre af kommunens skoler.  
 

Politisk: UBU 
Administrativt: CBL, 
CJS 

 

3.  Styrke anviste efter-
skoleelevers uddan-
nelsesvejledning  

Formålet er at styrke uddannelsesvejledningen af efterskoleele-
ver, som er anvist et efterskoleophold af sociale eller undervis-
ningsmæssige årsager.  
 
Formålet er, at Lejre Kommunes uddannelsesvejledning aktivt kan 
støtte disse elever i deres valg af ungdomsuddannelse.  
 

Politisk: UBU 
Administrativt: CBL 

 

Tema  Fagligt dygtige børn 
og unge 

   

4.  Alle børn og unge 
skal være i god triv-
sel og udnytte deres 
læringspotentiale  

Indsatsen for at øge elevernes faglige resultater og elevernes triv-
sel fortsættes. Indsatsen er differentieret på kommunens skoler 
med lokale handleplaner. Disse handleplaner beskrives og beslut-
tes i processen for kvalitetsrapporten, politisk og på skolerne, 
dette gennemføres i foråret 2021. 
 
Der lægges særligt vægt på, at andelen af elever som får mindst 2 
i dansk og matematik øges og at andelen af de dygtigste elever 
stiger år for år.  
 

Politisk: UBU 
Administrativt: CBL 

 



Nr. Tema/indsats 
 
 

Beskrivelse 
 
 

Politisk og administra-
tiv forankring 
 

Samarbejdspartnere 
 
 

Ambitionen om, at Lejre Kommunes elevers trivsel løbende øges 
og ligger over gennemsnittet for, hvad man kan forvente belyses 
gennem trivselsmålingerne.  
 

5.  Børn og unge an-
bragt uden for hjem-
met skal have bedre 
karakterer ved folke-
skolens afgangsprø-
ver og i de nationale 
test, svarende mini-
mum til landsgen-
nemsnittet for de an-
bragte. 

For at styrke Lejre Kommunes anbragte børns skolegang og skole-
resultater, sikrer sagsbehandlerne, at alle anbragte har en uddan-
nelsesplan og adgang til uddannelsesvejledning i Lejre Kommune.  
 
 

Politisk: UBU 
Administration: CBL og 
CJS 

 

6.  At nedbringe antallet 
af ikke-uddannelses-
parate i 8. klasse 

Store dele af arbejdet med uddannelsesparathed på 8. klassetrin i 
19/20 er blevet aflyst pga. Covid-19. 
 
Der er derfor fortsat i 2021 behov et tæt samarbejde mellem ud-
dannelsesvejlederne og udskolingslærerne på alle skoler. Hoved-
formålet er, at de hjælper alle børn og unge godt videre i uddan-
nelse og beskæftigelse, og øger andelen af uddannelsesparate un-
ge.  
 

Politisk: UBU 
Administration: CBL og 
CJS 

 

7.  Ny skolevision Budgetaftale 2021: Der er i 2020 nedsat et § 17, stk. 4-udvalg, 
Skolevisionsudvalget. Udvalget afslutter sit arbejde i 2021 og sko-
levisionen skal derefter omsættes til konkrete handlinger på hver 
enkelt skole.  
 
Udmøntning af 0,8 mio. kr. til ovenstående.  
 

Politisk: skolevisions-
udvalget + UBU 
Administration: CBL  

 

8.  Flere lærere i skoler-
ne 

Budgetaftale 2021: Der er på Finanslov 2021 afsat midler til flere 
lærere i skolerne. Disse midler fordeles til formålet på skolerne.  

Politisk: UBU 
Administrativt: CBL 

 



Nr. Tema/indsats 
 
 

Beskrivelse 
 
 

Politisk og administra-
tiv forankring 
 

Samarbejdspartnere 
 
 

9.  Fornyet lokalaftale KL og Danmarks Lærerforeningen har forhandlet en arbejdstidsaf-
tale for lærerne - A20.  
 
Aftalen tager i høj grad udgangspunkt i en god og struktureret di-
alog mellem lærere og ledere – og mellem lærerforening og kom-
munen.  
 
Med udgangspunkt i A20 og den nuværende lokalaftale i Lejre 
Kommune udarbejdes en revideret aftale mellem Lejre Kommune 
og Lejre Lærerforening.  
 

Politisk: UBU 
Administrativt: CBL 

Lejre Lærerforening  

10.  Specialundervisning  Formålet er at fortsætte udviklingen af specialundervisningstil-
buddene med henblik på at børn og unge effektfuldt støttes i den 
almindelige skole og SFO, tæt på de lokale skolemiljøer.  
 
I 2021 er der fokus på:  
 Fortsat efter behov at etablere specialundervisningstilbud i 

sammenhæng med distriktsskolerne.  
 Systematisk opfølgning og fokus på elevernes muligheder for 

at vende tilbage til deres almenskole, når det er relevant og 
muligt.  

Politisk: UBU 
Administrativt: CBL, 

 

Tema  Kvalitet i dagtilbud     
11.  God start på livet Budgetaftale 2021 – alle børn skal have en god start på livet. 

 
I 2021 vil implementeringen af minimumsnormeringer 2022 blive 
forberedt.  
 

Politisk: UBU 
Administrativt: CBL 

 

12.  Tilsyn i dagtilbud I 2021 vil kvalitetsguiden blive implementeret for at styrke det 
pædagogiske arbejde til gavn for børnene i dagtilbud. Der vil des-
uden ske en videreudvikling af tilsynet i dagtilbud.  
 

Politisk: UBU 
Administrativt: CBL 

 



Nr. Tema/indsats 
 
 

Beskrivelse 
 
 

Politisk og administra-
tiv forankring 
 

Samarbejdspartnere 
 
 

13.  Nyt sammenhæn-
gende skole og dag-
tilbud i Osted 

Budgetaftale 2021: Osted-projektet om renovering og byggeri af 
Osted Skole og Børnehus udbydes og byggeriet igangsættes i 
2021. Hele projektet forventes afsluttet i 2023.  
 

Politisk: UBU 
Administrativt: CBL 

 

14.  Lejre Børnehus Budgetaftale 2021: Lejre Børnehus forventes færdigbygget og til 
ibrugtagning august 2021.   
 

Politisk: UBU 
Administrativt: CBL 

 

15.  Forbedring og ud-
bygning af daginsti-
tutionskapaciteten 

Der arbejdes fortsat på at etablere en børnehaveskovgruppe i til-
knytning til Møllebjerghave i Hvalsø.  
 
Der bygges ny institution i Ejby på det til formålet afsatte areal 
ved Bramsnæsvigskolen.  
 
Udarbejdelse af plan for dagtilbudskapaciteten ift. fremtidigt be-
hov for pladser samt vedligehold.  
 

Politisk: UBU 
Administrativt: CBL 

 

16.  Nærvær Det er fortsat fokus på nedbringelse af sygefraværet i dagtilbud 
og på skoler. I 2021 er der især fokus på nedbringelse af sygefra-
været på de arbejdspladser, hvor der er et for højt sygefravær.  
 

Politisk: UBU, ØU  

17.  Tandplejen  I 2021 undersøges muligheder for et tværkommunalt samarbejde 
om tandregulering.  
 

Politisk: UBU 
Administrativt: CBL 

 

   
 
Ordliste 
 

Fagcentre i Lejre Kommune  Politiske udvalg i Lejre Kommune 
 

CBD = Center for Borgerservice & Digitalisering 
CBL = Center for Børn & Læring 

KB = Kommunalbestyrelsen 
ØU = Økonomiudvalget 



CJS = Center for Job & Social 
CKF = Center for Kultur & Fritid 
CSE = Center for Service & Ejendomme  
CSI = Center for Sekretariat & Implementering 
CTM = Center for Teknik & Miljø 
CVO = Center for Velfærd & Omsorg 
CØH = Center for Økonomi & HR 
 

UBU = Udvalget for Børn & Ungdom 
UET = Udvalget for Erhverv & Turisme 
UJA = Udvalget for Job & Arbejdsmarked 
UKF = Udvalget for Kultur & Fritid 
USSÆ = Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 
UTM = Udvalget for Teknik & Miljø 
 



Kerneopgaven: Uddannelse & beskæftigelse. Årsplan for 2021 
Nr. Tema/indsats 

 
 

Beskrivelse 
 
 

Politisk og administrativ 
forankring 
 

Samarbejdspartnere 
 

Tema  Samarbejde og net-
værk 

   

1.  Styrket samarbejde 
med og mellem virk-
somheder om social 
ansvarlighed – Code 
of Care 

Formålet er at skabe jobmuligheder for borgere med psykiske, fysiske og 
sociale udfordringer. Det kan være praktikforløb, ordinære jobs og 
småjobs fx for borgere med udviklingshæmning. Derfor afsøges mulighe-
der for at etablere et samarbejde mellem lokale virksomheder, forenin-
gen Code of Care og jobcentret. 
 
Code of Care er etableret af 100 erhvervsledere i Holstebro med en fæl-
les ambition om at give ”mennesker med begrænsede ressourcer mulig-
hed for at bidrage til gavn for virksomhederne og for samfundet.” 
Code of Care taskforces er i dag etableret i 11 kommuner spredt over he-
le landet. 
 

Politisk: UJA 
Administrativt: CJS og er-
hvervschef 
 
 

 

2.  Regulering af indsat-
sen overfor flygtninge 

Antallet af flygtninge der kommer til Lejre Kommune er faldet markant. 
Samtidig ses der udfordringer med at få specifikke borgere med flygtnin-
gebaggrund i arbejde.  
 
Derfor undersøges (og evt. igangsættes) følgende nærmere: 
 Budgettilpasning, så det modsvarer det konkrete antal flygtninge i 

Lejre Kommune. Dette gøres i første omgang gennem en kort budge-
tanalyse 

 Etablering af tæt samarbejde med ny udbyder af sprogcenterindsat-
sen, herunder fokus på fremmøde og kvalitet i sprogundervisningen 

 

Politisk: UJA 
Administrativt: CJS 
 

 Sprogcenteret 
 

3.  Ekstraordinær indsats 
for at hjælpe ledige 
tilbage på arbejdsmar-
kedet eller i uddannel-
se 

Som led i den stigende Covid-19 ledighed sættes et ekstraordinært fokus 
på den stigende ledighed mhp. at hjælpe disse tilbage på arbejdsmarke-
det eller i uddannelse. Dette gøres gennem: 
 Styrket samarbejde med jobcentrenes rekrutteringsservice 

Politisk: UJA 
Administrativt: CJS 

 Jobcentrenes re-
krutteringsservi-
ce 

 Indsats.nu 



Nr. Tema/indsats 
 
 

Beskrivelse 
 
 

Politisk og administrativ 
forankring 
 

Samarbejdspartnere 
 

  Styrke opkvalificeringsindsatsen særligt overfor ledige a-dagpenge-
modtagere gennem anvendelse af regionale og landsdækkende ud-
dannelsespuljer 

 Tæt opfølgning på resultater i ”no cure – no pay” indsatsen overfor a-
dagpengemodtagere med mere end 6 måneders ledighed 

 

 

4.  Styrket samarbejde 
med erhvervsforenin-
ger og erhvervshuse 

At yde virksomhedsservice og få ledige i job kan være to sider af samme 
sag. Kendskab til virksomhedernes behov for arbejdskraft gennem rekrut-
teringssamarbejde er også rådgivning til de ledige og medvirkende til, at 
de kommer hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet.  
 
Systematisk samarbejde mellem jobcentret og Erhverv og Turisme områ-
det vil styrke sammenhængen på tværs af kommunens områder. Derud-
over afsøges muligheden for samarbejde med Erhvervshus Sjælland. 
 

Politisk: UJA/UET 
Administrativt: CJS og er-
hvervschefen  

 Erhvervshus 
Sjælland 

 Lejre Erhvervs-
forum  

 
 

Tema Beskæftigelsesrette-
de indsatser 

   

5.  Jobcenterets perfor-
mance 
 
 
 

Som led i Beskæftigelsesplan 2021 gennemføres en intern evaluering og 
vurdering af hvor Jobcenteret har et potentiale for at forbedre resultater-
ne med henblik på at hjælpe flere borgere i arbejde, uddannelse og tilba-
ge på arbejde efter sygdom. 
 
Dette tema har et særligt fokus på årsplanens tema 3 og 6. 
 

Politisk: UJA 
Administrativt: CJS 

 

6.  Forberedelse af om-
lægning af beskæfti-
gelsesindsatsen i 2022 
 
 
 
 
 

Som led i regeringens tiltag omkring ret til tidlig pension (også kaldet ”Ar-
nepensionen”) sker en finansiering af den tidlige pension via en reduktion 
af økonomien i landets jobcentre, svarende til en reduktion i omegnen af 
1,1 mia. kr. på landsplan. 
  
Der forventes en umiddelbar budgetreduktion på mellem 6-7 mio. kr. i 
jobcenteret med implementering startende i 2022. 
 

Politisk: UJA (UBU jf. ne-
denfor) 
Administrativt: CJS og CBL 
(tværgående ungeindsats 
kan også blive berørt) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Nr. Tema/indsats 
 
 

Beskrivelse 
 
 

Politisk og administrativ 
forankring 
 

Samarbejdspartnere 
 

 
 
 
 
 
 

Endvidere har beskæftigelsesministeren et ønske om at fjerne refusionen 
på ressourceforløb. Det forventes i Lejre Kommune, at det konkret vil be-
tyde en budgetreduktion på mere end 1 mio. kr. med effekt fra 2022. 
 
På den baggrund skal der i 2021 sættes fokus på, hvordan fremtidens 
Jobcenter Lejre skal se ud, set i lyset af de markante budgetreduktioner 
og formentlig også tilsvarende administrative lettelser (lovgivningens 
krav til indsatserne forventes ændret). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tema  Kvalitets-, styrings – 
og tilbudsudvikling 

   

7.  Udarbejdelse af til-
budsvifte for beskæf-
tigelses- og uddannel-
sesrettede tilbud til 
borgere i jobcenteret 
 
 
 

Med fokus på: 
 Budgetoverholdelse 
 Optimering af effekter, ressourceudnyttelse og ”gøre det der virker” 
 Tydelige rammer for borgerrettede tilbud 
 
Udarbejdes en tilbudsvifte for både interne og eksterne indsatser til job-
centerets målgrupper. Udarbejdelsen af tilbudsviften skal endvidere ska-
be synlighed i forhold til, om der er tilbud, som jobcenteret ikke længere 
skal have, og hvorvidt der mangler tilbud. 

Politisk: UJA 
Administrativt: CJS 

 

Tema  Ungeindsats    
8.  Den kommunale unge 

indsats 
Formålet er at styrke indsatsen over for unge, som ikke er i uddannelse 
eller beskæftigelse. 
 
Fortsat implementering af en sammenhængende ungeindsats, der skal 
understøtte de unges vej i uddannelse eller beskæftigelse med indsatser 
som UU-vejledningen, ungeguides og visitation til FGU. 
 
Arbejde videre med udviklingen og evaluering af den sammenhængende 
ungeindsats. Særskilt fokus på organiseringen af og tilkendelser og effek-
ter på FGU og STU-området. 

Politisk: UBU og UJA 
Administrativt: CBL og CJS 

 Ungdomsuddan-
nelsesinstitutio-
ner 

 FGU Øst 



Nr. Tema/indsats 
 
 

Beskrivelse 
 
 

Politisk og administrativ 
forankring 
 

Samarbejdspartnere 
 

9.   ’Frirummet’ – Peer-to-Peer 
Udviklingsprojektet ’Frirummet’ er en del af kernevelfærdsprogrammet. 
Projektet skal udvikle en bæredygtig model for at tilbyde fællesskaber 
(gruppeforløb) for unge psykisk sårbare (13-20 år) samt for forældre til 
unge, der har ’ondt i livet’. Indsatsen er finansieret af midler fra Sund-
hedsstyrelsen fra 2020 til ultimo 2022. 
 
Projektets formål er at bidrage til at nedbringe stigningen i antallet af un-
ge, der er ramt af psykisk mistrivsel og at forebygge behov for mere om-
fattende indsatser. Arbejdet har i 2020 været påvirket af COVID-19 og re-
striktioner ift. at samles. Målet for 2021 er, at der igangsættes og gen-
nemføres flere unge-peer grupper og forældre-peer grupper. Der gen-
nemføres en evaluering i løbet af 2021. 
 

Politisk: USSÆ, UJA og UBU 
- indsatsen gennemføres i 
fælles forløb.  
 
Administrativt: CJS, CKF, 
CSI  
 

 Borgere 
 Frivillige organi-

sationer 
 Type2Dialog 
 Sundhedsstyrel-

sen 
 

10.  Partnerskabsaftalen 
med Dansk Byggeri, 
Roskilde Tekniske Sko-
le og Lejre kommune 

Fornyet stillingtagen til partnerskabsaftalen og fornyelse af denne. Hvad 
har den nuværende aftale givet / medført i forhold til formålet?  
 
Formålet har været at etablere lærepladser, praktikpladser og brobyg-
ningsforløb. Samt hjælpe nyuddannede unge i ordinært arbejde. I 2021 
sættes også et fokus på samarbejdet mellem kommunens skoler og det 
lokale erhvervsliv. 
 

Politisk: UET/UJA/UBU 
Administrativt: CJS, CSI 
 
 

 Dansk Byggeri 
 DI 
 3F 
 Roskilde Tekni-

ske Skole 

 
 

  Ordliste 
 

Fagcentre i Lejre Kommune  Politiske udvalg i Lejre Kommune 
 

CBD = Center for Borgerservice & Digitalisering 
CBL = Center for Børn & Læring 
CJS = Center for Job & Social 

KB = Kommunalbestyrelsen 
ØU = Økonomiudvalget 
UBU = Udvalget for Børn & Ungdom 



CKF = Center for Kultur & Fritid 
CSE = Center for Service & Ejendomme  
CSI = Center for Sekretariat & Implementering 
CTM = Center for Teknik & Miljø 
CVO = Center for Velfærd & Omsorg 
CØH = Center for Økonomi & HR 
 

UET = Udvalget for Erhverv & Turisme 
UJA = Udvalget for Job & Arbejdsmarked 
UKF = Udvalget for Kultur & Fritid 
USSÆ = Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 
UTM = Udvalget for Teknik & Miljø 
 



Kerneopgaven: Bæredygtig vækst. Årsplan for 2021 
 

Nr. Tema/indsats 
 
 

Beskrivelse 
  

Politisk og administrativ 
forankring 
 

Samarbejdspartnere 
 

Tema Mobilitet     
1.  Opstille ladestandere 

strategiske steder i 
Lejre Kommune (kli-
maplan) 

Ladestandere er en nødvendig infrastruktur i forhold til at udbrede el-
biler og dermed reducere CO2-udledning fra transport. Der gennem-
føres analyse af, hvor ladestandere skal/kan opstilles, af relevant lov-
givning og samarbejdspartnere. Opstilling af ladestandere påbegyn-
des. Sag forelægges ØU i 1. kvartal.  
 

Politisk: ØU  
Administrativt: CTM 

 Ladestander-
operatører 

2.  Omlægge egen bil- og 
maskinpark til el og 
alternative drivmidler 
(klimaplan) 
 

På baggrund af kortlægning udarbejdes en plan for omlægning af 
kommunens bilpark. Sag forelægges i 1. kvartal. 

Politisk: ØU  
Administrativt: CØH  
 

 Leverandører af 
biler og finansie-
ring 

3.  Attraktive og cykelvenli-
ge stationer: Hvalsø 
Station, Lejre Station og 
Kirke Hyllinge Bussta-
tion. (Klimaplan) 

Stationerne udvikles til cykelvenlige stationer, der skaber bedre vilkår 
for cyklisme. Det gælder både almindelige cykler, elcykler og ladcykler.  
Indsatsen vil fremme omstilling til cyklisme og kollektiv trafik. Projektet 
er sat i gang og forventes afsluttet inden årets udgang. 
 

Politisk: UTM 
Administrativt: CTM  

 Blandt andet via 
puljeansøgning 
til Trafikstyrelsen 
samt medfinan-
siering via Om-
rådefornyelse i 
Hvalsø Bymidte 
samt DSB. 

4.  Forsøg med adfærds-
ændringer i Lejre by og 
omkring Lejre Station.  

På baggrund af initiativ fra lokal borgergruppe arbejdes med nye bæ-
redygtige mobilitetsformer med udgangspunkt i Lejre Station og de 
lokale behov. fx lokal ”gåbus” til skolen mv. Det er en indsats fra tidli-
gere årsplan, men har ligget stille under Corona. 
 

Politisk: UTM 
Administrativt: CTM 

 Movia 
 lokale aktører i 

Lejre 

5.  Borgere tester klima-
venlige transportfor-
mer f.eks. elcykler, 

Gennem projektet ’Mobilitet på tværs’ får borgere mulighed for at 
afprøve elcykler og elbiler i praksis. Projekt er igangsat og strækker sig 
frem til 2022. 

Politisk: UTM 
Administrativt: CTM 

 Landsbyudvalget 
 Dansk Elbil Alli-

ance 



Nr. Tema/indsats 
 
 

Beskrivelse 
  

Politisk og administrativ 
forankring 
 

Samarbejdspartnere 
 

elbiler mv. (klimaplan) 
 

 Gate 21 

Tema Energi     
6.  Bæredygtig omstilling 

af den kommunale og 
private varmeforsyning 
(klimaplan) 

Boliganalysen er et digitalt kampagneværktøj, der primært har to 
funktioner. Dels giver det administrationen overblik over, hvilke var-
meforsyningsanlæg, der er installeret i Lejre Kommune, dels kan 
værktøjet bruges til målrettet kommunikation, der kan motivere bor-
gere til at udskifte deres oliefyr/gasfyr/pillefyr til varmepumper. 
 

Politisk: ØU 
Administrativt: CTM 

 Miljøstyrelsen 

7.  Energibesparelser i 
offentlige bygninger 
(klimaplan) 

Indsats for energibesparelser i form af løbende energirenovering af 
de kommunale ejendomme fortsættes, bl.a. som en del af DN’s kli-
makommune.  
 

Politisk: ØU 
Administrativt: CSE 
 

 Danmarks Natur-
fredningsfore-
ning 

8.  Energirenovering af 
vejbelysning (klima-
plan) 

Udskiftning af vejbelysning til LED. Udskiftningen omfatter over 4.000 
armaturer, som udover en reduktion i CO2-udledningen, også medfø-
rer lavere udgifter til el og drift. Projektet er sat i gang og forventes 
afsluttet inden årets udgang. 
 

Politisk: UTM 
Administrativt: CTM 

 

9.  Behov og løsninger i 
forhold til bæredygtig 
omstilling af procese-
nergi. (klimaplan) 

Erhvervsservice og dialog med lokale industrivirksomheder for at til-
vejebringe relevant viden og erfaringer. Dialog gennemføres på basis 
af opsøgende kontakt til de mest procesenergitunge brancher, hvor-
efter virksomhederne matches med indsats i erhvervsfremmesyste-
met.  
 

Politisk: ØU  
Administrativt: Erhverv 

 Lejre Erhvervs-
forum 

 Erhvervsrådet 

10.  Udvikling af vedvaren-
de energiproduktion 
(klimaplan) 

Påbegynde undersøgelse af modeller for, hvordan Lejre Kommune 
kan investere i eksterne vindmølleparker o.lign. Private initiativer til 
opstilling af husstandsvindmøller, hvor det planmæssigt giver mening, 
understøttes. Afklare modeller for hvordan solcelleanlæg både på 
virksomhedstage og marker kan etableres.  
 

Politisk: UTM 
Administrativt: CTM  

 Rådgivere 
 

Tema  Landsbyudvikling    
11.  Seminarforløb, Spor 2 I foråret 2021 gennemfører Landsbyudvalget seminarforløb, hvor Politisk: Landsbyudvalget  Landsbyerne 



Nr. Tema/indsats 
 
 

Beskrivelse 
  

Politisk og administrativ 
forankring 
 

Samarbejdspartnere 
 

landsbyer får stillet viden og redskaber til rådighed. Forløbet vil inde-
holde en række webinarer, som er åbne for alle med interesse.  
 
Sideløbende med webinarerne tilbydes de landsbyer, som indgår i 
Spor 2, målrettet udviklings- og sparringsmøder med henblik på at 
udvikle og understøtte landsbyerne og aktørerne med deres udvik-
lingsprojekter. Målet er bl.a. at sprede erfaringerne fra dette udvik-
lingsarbejde til andre landsbyer.  
 

(§ 17, stk. 4-udvalg) 
Administrativt: CSI, CTM  
 

 

12.  Lejres Landsbyer Landsbyudvalget har udviklet en platform for vidensdeling blandt 
landsbyerne. I 2021 skal kendskabet til og anvendelsen af platformen 
udbredes til landsbyerne.   
  

Politisk: Landsbyudvalget 
(§ 17, stk. 4-udvalg) 
Administrativt: CSI, CTM, 
CKF 
 

 Landsbyerne 

Tema Fysisk planlægning Kommuneplan, lokalplaner m.v.   
13.  Lokalplanlægning Efterspørgslen efter lokalplaner, som muliggør nye aktiviteter, er fort-

sat stor både for boliger og erhverv. Arbejdet med lokalplaner syste-
matiseres yderligere og der skabes større gennemsigtighed i planpro-
cessen, bl.a. ved at investere i en lokalplanportal. UTM forelægges 
status i 2. kvartal 2021. 
 

Politisk: UTM 
Administrativt: CTM 

 

14.  Klimatilpasningsplan 
(klimaplan) 

Der udarbejdes en klimatilpasningsplan, der lever op til kravene i 
DK2020 projektet og som beskrevet i Klimaplanen.   
 

Politisk: UTM 
Administrativt: CTM 

 

15.  Kommuneplan 2021 Kommuneplanen revideres. Revisionen tager afsæt i Plan- og Bære-
dygtighedsstrategi 2020 og skal muliggøre strategiens mål og pejle-
mærker for attraktive boliger til hele livet, stærkere samspil mellem 
bosætning og erhverv samt klima, energiomstilling og mobilitet. 
Kommuneplanen skal godkendes inden udgangen af året. 
 

Politisk: ØU 
Administrativt: CTM  
 

 

16.  Risikobaseret dimen-
sionering 

Plan for risikobaseret dimensionering for Lejre Brandvæsen udarbej-
des og skal være færdig i 2021. 

Politisk: Beredskabskom-
missionen og ØU  

 Beredskabssty-
relsen 



Nr. Tema/indsats 
 
 

Beskrivelse 
  

Politisk og administrativ 
forankring 
 

Samarbejdspartnere 
 

Administrativt: CTM   naboberedska-
ber 

Tema  Studieboliger     
17.  Arbejde for etablering 

af studieboliger og 
grønne unge fælles-
skaber. 

I 2021 intensiveres arbejdet for etableringen af studieboliger og evt. 
andre typer af ungdomsboliger, så Lejre Kommunes potentiale som 
attraktiv bosætningskommune tæt på større byer og hovedstaden 
realiseres. Konkret arbejdes der med at undersøge mulige offentli-
ge/private grunde, og mulig finansiering. Sideløbende  
kortlægges målgruppen. 
 
I samarbejde med en række unge vil Futureland arrangere en festival, 
der kickstarter et grønt ungefællesskab omkring studieboliger i kom-
munen. Det er målet at festivalen kan udvikle konkrete ideer og ind-
hold til udviklingen/etableringen af studieboliger. Festivalen forventes 
afholdt i efterår 2021, og vil i tiden op til afvikling have fokus på at 
inddrage en række unge med interesse for livet på landet. Festivalen 
finansieres af midler fra Landsbypuljen og kulturpuljen. 
 

Politisk: ØU  
Administrativt: CSI og CTM  
 

 De unge/ Future-
land 

 Landsbyerne 

Tema  Affald som ressource     
18.  Affaldsplan 2021 Udkast til national affaldsplan er offentliggjort 8. december 2020 og 

endelig plan forventes primo 2021. På den baggrund skal udkast til 
affaldsplan for Lejre Kommune 2021 – 2026 udarbejdes og herefter 
drøftes og godkendes politisk.   
 

Politisk: UTM 
Administrativt: CTM 

 Argo 
 

19.  Udsortering i flere frak-
tioner 

I den nationale affaldsplan er der krav om, at kommunerne sikrer 
udsortering af flere affaldsfraktioner allerede fra 31. juli 2021. Dog 
med visse dispensationsmuligheder. Muligheder og udfordringer skal 
undersøges og heraf skal det nødvendige igangsættes. Indsatsen vil 
fortsætte efter 2021 og indgå i Lejre Kommunes affaldsplan. 
 

Politisk: UTM 
Administrativt: CTM 

 Argo 

20.  Sortering på kommu-
nale institutioner 

Kommunalbestyrelse besluttede den 17. december 2019, at der skulle 
igangsættes en proces for indførsel af affaldssortering på alle kom-

Politisk: UTM 
Administrativt: CTM 

 



Nr. Tema/indsats 
 
 

Beskrivelse 
  

Politisk og administrativ 
forankring 
 

Samarbejdspartnere 
 

munale institutioner.  Projektet er sat i gang i 2020, og oplæg til ord-
ning for institutionerne forventes politisk behandlet medio 2021 med 
efterfølgende forberedelse til drift fra primo 2022.     
 

Tema  
 

Natur og biodiversitet     

21.  Skovrejsning (klima-
plan) 

Skovrejsning indenfor de områder, som er udpeget i Kommuneplanen 
skal realiseres. Udviklingen skal ikke bare reducere CO2-udledningen, 
men samtidig fremme biodiversiteten. Tema om Skovrejsning i Kom-
muneplanen revideres. Sager om mulighed for konkret skovrejsning 
forelægges løbende i løbet af året.  
 

Politisk: UTM 
Administrativt: CTM 

 Nationalparken 
 Danmarks Natur-

fredningsfore-
ning 

22. 3
0
. 

Udtagning af lav-
bundsjorde (klimaplan) 

Klima-lavbundsordningen giver støtte til omlægning af lavbundsjorde. 
Lejre Kommune understøtter muligheden ved at skabe synlighed om 
muligheder og tilvejebringe relevant viden. Indsatsen kan samtidig 
understøtte biodiversitet og rent drikkevand. 
 

Politisk: UTM 
Administrativt: CTM 

 Landbruget 

23. 3
1
. 

Biodiversitet De tidligere års arbejde med at skabe mere biodiversitet skal fortsæt-
te i 2021. Det Lejre Kommune allerede gør skal synliggøres, f.eks ved 
skiltning. 
 

Politisk: UTM 
Administrativt: CTM 
 

 DN,  
 Høstsletgrupper 
 o.lign. 

24. 2
8
. 

Råger Kommunalbestyrelsen har i december 2020 vedtaget en strategi for 
regulering af råger. 2021 bliver dermed det første år med en fokuse-
ret indsat for regulering af råger, hvor prioriteringen er, at der skal 
sættes ind med mangle forskellige indsatser på de lokaliteter, hvor 
borgere oplever de største gener.    
 

Politisk: UTM 
Administrativt: CTM 
 

 Frivillige borgere 
og jægere  

 Ammershøj Bør-
nehus. 

Tema  
 

Erhverv og turisme    

25.  Indkøbspolitik Indkøbspolitikken skal revideres. Indsatsen er udskudt fra 2020 og 
udkast til revideret indkøbspolitik forventes forelagt i marts 2021 og 
har sammenhæng til DK2020 klimaplanen. 

Politisk: UET og ØU 
Administrativt: CSI   
 

 



Nr. Tema/indsats 
 
 

Beskrivelse 
  

Politisk og administrativ 
forankring 
 

Samarbejdspartnere 
 

26.  Erhvervspolitik Arbejdet med at revidere Lejre Kommunes erhvervsstrategi er påbe-
gyndt i 2020 og vil blive færdiggjort i 2021. Den nye erhvervspolitik 
skal bygge oven på Vores Sted – og bidrage til at brande erhvervslivet 
i Lejre Kommune, og fastholde de ambitiøse mål for udviklingen af er-
hvervsklimaet. 
 

Politisk: UET  
Administrativt: Erhvervs-
chef og Erhvervsråd 
 

 Lejre Erhvervs-
forum 

27.  Styrket erhvervs-servi-
ce 

Kommunalbestyrelsens beslutning om at styrke erhvervsservicen og 
samarbejdet med Erhvervshus Sjælland skal udmøntes i ansættelse af 
en erhvervskonsulent primo 2021. Den opsøgende kontakt til virk-
somhederne og øget brug af hele erhvervsfremmesystemet er i cen-
trum for indsatsen. 
 

Politisk: UET  
Administrativt: Erhvervs-
chef 
 

 Erhvervshus 
Sjælland 

28.  Nye erhvervsområder Det er med budgetaftalen for 2021-24 aftalt, at der i 2021 byggemod-
nes, herunder et erhvervsområde ved Kirke Såby som sættes i gang i 
1.  kvt., hvor der indledes med en vurdering af, hvilken eller hvilke 
grundstørrelser der efterspørges af erhvervslivet.    
 

Politisk: ØU  
Administrativt: CTM,  
Erhvervschef 

 

29.  Erhvervskonference På grund af coronapandemien er Erhvervskonferencen udskudt til 
senere i 2021 
 

Politisk: UET  
Administrativt: Erhvervs-
chef 
 

 

30.  FoodSHIFT2030 og 
Madfællesskabet (kli-
maplan) 

Markedsfremme-aktiviteter målrettet det lokale fødevare- og turis-
meerhverv drevet i et tæt samarbejde med større byer omkring Lejre 
Kommune og med inspiration fra 8 andre regioner i EU.  
 
Videreudvikling af Lejre – den økologiske kommune som eksempel på 
et bæredygtigt fødevaresystem, hvor fokus er på fødevarernes betyd-
ning for livet i Lejre og hele verden, herunder klima, bæredygtighed 
og livskvalitet. 
 

Politisk: UET  
Administrativt: Erhverv 

 Partnere i Food-
SHIFT2030 

 Madfællesskabet 

Tema  Mobil – og bredbånd    
31.  Fremtidens digitale Formålet er at nå den politisk besluttede målsætning om, at alle hus- Udvalget for Erhverv &  Telebranchen 



Nr. Tema/indsats 
 
 

Beskrivelse 
  

Politisk og administrativ 
forankring 
 

Samarbejdspartnere 
 

infrastruktur i Lejre 
Kommune 

stande skal have adgang til 100/30 Mbit download/upload. Derudover 
at Lejre Kommune bliver et velfærdsteknologisk fremtidssikret gigabit 
samfund til gavn for borgere og virksomheder. 
 

Turisme og Økonomiudval-
get  
Center for Sekretariat & 
Implementering 

 Digital taskforce 
 Region Sjælland, 

borgere 
 Virksomheder 

Tema  
 

Ejendomme og boliger    

32.  Vedligeholdelse og 
istandsættelse af 
kommunes akutbolig-
masse 

I forbindelse med salget af en række af kommunens boliger, vil der i 
2021 blive lavet en kortlægning af det endelige vedligeholdelsesbe-
hov og udarbejdes plan for istandsættelsen.   
 

Politisk: ØU 
Administrativt: CSE  

 

Tema Digitalisering  Jessie    
33.  Digitaliseringsstrategi Udarbejdelse af Digitaliseringsstrategi for Lejre Kommune. Herunder: 

 Krav til digital infrastruktur 
 Prioritering af digital gæld og opjustering hen over en årrække 
 Model for gevinstrealisering 
 Digitale kompetencer 
 Digitale fællesskaber 

Politisk: ØU 
Administrativt: CBD, CØH  
 

 

 
  
 
 

  Ordliste 
 
Fagcentre i Lejre Kommune  Politiske udvalg i Lejre Kommune 

 
CBD = Center for Borgerservice & Digitalisering 
CBL = Center for Børn & Læring 
CJS = Center for Job & Social 
CKF = Center for Kultur & Fritid 
CSE = Center for Service & Ejendomme  

KB = Kommunalbestyrelsen 
ØU = Økonomiudvalget 
UBU = Udvalget for Børn & Ungdom 
UET = Udvalget for Erhverv & Turisme 
UJA = Udvalget for Job & Arbejdsmarked 



CSI = Center for Sekretariat & Implementering 
CTM = Center for Teknik & Miljø 
CVO = Center for Velfærd & Omsorg 
CØH = Center for Økonomi & HR 
 

UKF = Udvalget for Kultur & Fritid 
USSÆ = Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 
UTM = Udvalget for Teknik & Miljø 
 



Kerneopgaven: Fællesskab & fritid. Årsplan 2021 
 

Nr. Tema/indsats 
 
 

Beskrivelse 
 
 

Politisk og administrativ 
forankring 
 

Samarbejdspartnere 
 
 

Tema  Kultur- og fritidstil-
bud  

   

1.  Foreningsliv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Understøttelse af vilkårene for foreningslivet 
 
Fokus i 2021: Den administrative byrde skal reduceres for det frivillige liv, 
og markedsføring af det frivillige fællesskab intensiveres. 
 
Konkrete indsatser 2021: 
 Endelig implementering af tilskudsmodul i Conventus tilpasset Lejre 

Kommunes tilskudsmodeller, så foreninger og aftenskoler nemt kan 
indberette medlemstal, sende ansøgninger om tilskud, ændre kon-
taktoplysninger m.m. 

 Etablering af bookingdel i Conventus, så brugerne let kan tilgå syste-
met, og der er gennemsigtighed i systemet, f.eks. at det er tydeligt 
hvad der er ønsker, og hvad der er endeligt godkendt. 

 Etablering af bookingprocedure, så den endelige booking for sæson 
er klar tidligt på året for både skoler og for foreninger/aftenskoler.  

 Videreudvikling af foreningssiden på det opdaterede lejre.dk. 
 Øge synliggørelse af mulighederne for at søge tilskud.   

Politisk: UKF, FOU,  
§ 17, stk. 4-udvalget for Be-
væg dig for livet 
 
Administrativt: CKF, CBL 

 Foreningslivet 
 Aftenskoler 
 Frivillige i Lejre 

kommune 
 Bevæg dig for 

livet 
 

2.  Idrætspolitik Foreningsområdet i Lejre Kommune står stærkt, og styrkepositionen skal 
videreudvikles – i dialog med foreningslivet. Formålet er at drøfte 
idrætspolitiske tiltag og mulige nye måder at tilrettelægge samspil og ar-
bejdsdeling mellem foreningsliv og kommune med henblik på, at lette og 
styrke foreningerne og de frivillige kræfter, som er kernen i foreningsli-
vet. 
 

Politisk: UKF, FOU, § 17, 
stk. 4-udvalget for Bevæg 
dig for livet 
 
Administrativt: CKF, CBL, 
CVO 

 DGI 
 DIF 
 Lejre 

Idrætsunion 
 foreningslivet 



Nr. Tema/indsats 
 
 

Beskrivelse 
 
 

Politisk og administrativ 
forankring 
 

Samarbejdspartnere 
 
 

3.  Bevæg dig for Livet Fokus for Bevæg Dig For livet i 2021 er: Fortsat realisering af aftalegrund-
laget.  
  
Konkret Fokus i 2021 
 Igangsætning af målgrupperne seniorer / ældre 
 Igangsætning af arbejdet med målgrupperne ”Borgere der skal fast-

holde eller genskabe tilknytning til arbejdsmarkedet”.  
 Forankring af arbejdsnetværkene på børne- og ungeområdet 
 Styrke hjælpen til, at borgergrupper, foreninger m.v. nemmere kan 

synliggøre deres aktiviteter.  
 
  

Politisk: §17,4 udvalg for 
Bevæg dig for livet, FOU og 
UKF  
 
Administrativt: CKF, CBL, 
CVO, CJS 

 DGI 
 DIF 
 Lejre Idrætsuni-

on 
 Patientorganisa-

tioner 
 Idrætsforeninger 

i Lejre 
 Selvorganiserede 

idrætsudøvere 
 Bylaug 
 Brugerråd 
 Handicapråd 
 VIVE 
 VIA UC 
 Nationalparken 

Skjoldungernes 
Land 

 Friluftsrådet 
 Naturstyrelsen 

 
4.  Haller Hallerne danner rammerne om et rigt fritidsliv og en lang række fælles-

skaber. 
 
Konkrete indsatser i 2021 
 Vedr. Kirke Hyllinge hallen. Visionsprojektet faseinddeles og dele af 

projektet igangsættes.  
 Der indgås nye forpagtningsaftaler i cafeteriaerne vedr. Hvalsø og 

Osted Hallerne.  
 
 

Politisk: UKF  
Administrativt CKF 

 Halbestyrelserne 
 Brugerråd 



Nr. Tema/indsats 
 
 

Beskrivelse 
 
 

Politisk og administrativ 
forankring 
 

Samarbejdspartnere 
 
 

Tema  Bibliotek & Arkiv    

5.  Bibliotek Fokus for Bibliotek i 2021 vil være:   
 
Fysiske rammer, Digital og analog formidling, Borgerinvolvering 
 
Konkrete indsatser i 2021: 
 Kr. Hyllinge: Fortsætte etableringen af børnebiblioteket. 
 Hvalsø:  Forsætte arbejdet med at tilgængeliggøre biblioteket for 

brugerne i samarbejde med borgergruppen for Byudvikling Hvalsø. 
 Lejre:  Færdiggøre formidlingsperronskonceptet, herunder bl.a. fokus 

på formidling af lokale initiativer, foreningsliv, folkeoplysning, digital 
formidling mv.  

 Osted: Fortsætte arbejde mod etablering af nyt bibliotek der samler 
folkebiblioteket og skolens pædagogiske læringscenter i et kombi- bi-
bliotek i forbindelse med ombygningen af Osted skole.   

 Gevninge: Udarbejde et projekt, der beskriver hvordan et fremtidigt 
minibibliotek og borgerhus kan etableres. 

 Kulturregionens læsesatsning: Afvikling af litteraturfestivalen ”Ælle 
Bælle MAJ Fortælle” i Kulturregionsregi.  

 

Politisk: UKF 
Administrativt: CKF, CSI 

 Kulturregionen 
 Roskilde Central 

Bibliotek 
 Det Digitale Fol-

kebibliotek m.fl. 
 Byudvikling Hval-

sø 
 

6.  Arkiv Arkivets fokus i 2021 er:  Lokale fortællinger, Digitalisering og registrering 
samt viden om lokalområdet 
 
Konkrete indsatser i 2021: 
 Videoproduktion med borgerfortællinger samt produktion af artikler 

til hjemmesiden www.lejreslandsbyer.dk 
 Fortsat digitalisering af Arkivets billedsamling. 
 
 

Politisk: UKF 
Administrativt: CKF 

 ROMU 
 Sagnlandet 
 Nationalparken 
 Lokalhistoriske 

foreninger 
 Frivillige i Lejre 

bibliotek & arkiv 

http://www.lejreslandsbyer.dk/


Nr. Tema/indsats 
 
 

Beskrivelse 
 
 

Politisk og administrativ 
forankring 
 

Samarbejdspartnere 
 
 

 
Tema Musik og Billedskole    

7.  Musik- og Billedsko-
len 

Musikalske og skabende fællesskaber samt de fysiske rammer vil forsat 
være et centralt punkt i 2021 for Lejre Musik- og Billedskole. 
 
Konkrete indsatser i 2021: 
  
Undervisning og læringsmiljøer 
 Etablere tilgængelige øvefaciliteter i Hvalsø, Lejre og Kirke Hyllinge. 
 Ud over den virtuelle undervisning give eleverne mulighed for at 

benytte videoundervisningsforløb 
 Undersøge hvordan Musik- og Billedskolen kan bidrage til at nå 

Kulturministeriets mål om flere børn i Musik- og Kulturskolerne jvf. 
Finanslovsbeslutning herunder også sårbare børn og unge.  

 
Faciliteter  
 Lejre Musikby: indretning og ibrugtagning af de nyetablerede contai-

nere ved Lejre hallen.  
 Kr. Hyllinge: fokus på indretning og ibrugtagning af nye og renovere-

de lokaler.  
 KunstArkivet: indrette og ibrugtage faciliteten i samarbejde med 

Domus Felix og kunstforeninger. 
 

Politisk: UKF 
Administrativt: CKF, CBL 

 Elever på Musik- 
og Billedskolen 

 Forældre til 
musik- og 
billedskoleelever 

 Andre 
kommuners 
musikskoler/ 
kulturskoler 

 Folkeskolerne 
 Dagtilbudsområd

et 
 Ungdomsskolen 
 Kulturregionen 
 Kunstforeninger 
 

Tema Kommunikation og 
Synlighed 

   

8.  Kommunikation og 
Synlighed 

Fokus i 2021 er: Markedsføring og synliggørelse af aktiviteter og informa-
tion på Kultur og Fritidsområdet.  

Som drøftet på udvalgsmøde januar 2021 er det centralt for at understøt-
te aktiviteterne i Lejre Kommune, at det skal være enkelt at kunne tilgå 
oplysninger om disse – såvel på de digitale kanaler som de analoge.  

Politisk: UKF 
Administrativt: CKF 

 



Nr. Tema/indsats 
 
 

Beskrivelse 
 
 

Politisk og administrativ 
forankring 
 

Samarbejdspartnere 
 
 

Gennem øget markedsføring skal sikres, at borgere inviteres til arrange-
menter og aktiviteter og herigennem understøttes en tilgang til det frivil-
lige fællesskab. 

Konkrete Indsatser i 2021:  
 Lejre.dk opdateres med enkelt og simpel brugerflade 
 Fokus på sociale medier øges 
 

Tema Tværgående projek-
ter 

   

9.  Børnenes Kulturre-
gion 

Lejre Kommune er, med afsæt i erfaringerne fra Dronten, sekretariat på 
Kulturaftalens satsning: Børnenes Kulturregion. Formålet er at give alle 
børn og unge uanset baggrund eller bopæl mulighed for i samspil med 
professionelle kunstnere at styrke deres kreative kompetencer.  
 
Konkrete indsatser i 2021, Kulturregionen: 
 I februar kickstartes indsatsen til en konference for politikere, ledelse 

og fagprofessionelle i de seks deltagende kommuner.   
 Igangsættelse af 5 fælles kulturforløb i Kulturregionen.  
 Udarbejdelse af endeligt projektoplæg til perioden 2022-2024 med 

henblik på, at det behandles i Kulturregionens kommuner i forbindel-
se med budgetvedtagelse 2022 og overslagsår. 

 
I både Dronten og Kulturregionen undersøges de muligheder, der er givet 
med den øgede bevilling til Huskunstnerordningen jf. Finansloven. 

Politisk: UKF og UBU 
Administrativt: CKF og CBL 

 Kulturregionen 
(Sorø, Slagelse, 
Odsherred, Ring-
sted, Kalundborg 
og Lejre) 

 
 Kulturministeriet  
 
 Kulturinstitutio-

ner i kommuner-
ne, f.eks.  Sorø 
Kunstmuseum, 
ROMU og Rings-
ted Galleriet  

 
10.  

 
 

Sommer I Lejre Sommer i Lejre 2021 – Sommerferieaktiviteter for børn og unge i Lejre 
Kommune i samarbejde med kulturelle aktører, foreninger mv. 
 
Konkrete indsatser 2021 
 Der afvikles sommerstævne for børn og unge i 2021   
 

Politisk: UKF og UBU 
Administrativt CKF og CBL 
 
 
 
 

 Foreninger 
 Aktører  
 Institutioner mv. 
 
 



Nr. Tema/indsats 
 
 

Beskrivelse 
 
 

Politisk og administrativ 
forankring 
 

Samarbejdspartnere 
 
 

11.  Kulturarv Strategisk samarbejde om kulturarven i Gl. Lejre. CKF understøtter forsat 
strategisk samarbejde mellem ROMU, Nationalparken, Sagnlandet Lejre 
og Lejre Kommune om kulturarven i Gl. Lejre.    
 
Konkrete indsatser i 2021: 
 Det strategiske projektsamarbejde fortsættes hvor det bl.a. forsøges 

at finde finansiering til et større projekt vedr. Gl. Lejre. Her arbejdes 
der både med nye formidlingstiltag, ankomstmuligheder samt arkæo-
logiske udgravninger.  

 Der afsøges mulighed for etablering af fælles erhvervs-ph.d. Indsat-
serne i projektet har udgangspunkt i det fælles immaterielle kultu-
rarvsfelt: Skjoldungerne.  
  

Politisk: UKF 
Administrativt: CKF 

 ROMU 
 Nationalparken 

Skjoldungernes 
Land  

 Sagnlandet Lejre 
 Københavns Uni-

versitet 

12.  Futureland Fokus i 2021. Futureland arbejdere videre med at involvere flere unge i 
beslutningsprocesser på deres præmisser, gennem dialog og vidensdeling 
 
Konkrete indsatser i 2021 – der gennemføres  
 Inddragende ”brugerundersøgelse” blandt unge i Lejre med det for-

mål at finde ud af, hvad de tænker om kulturpuljen, hvordan den kan 
blive mere tilgængelig for dem, og hvordan den kan markedsføres 
bedre. 

 Dialogmøde mellem UKF og de unge hvor forslaget fremlægges og 
drøftes. 

 

Politisk: UKF 
Administrativt: Futureland, 
CSI, CKF 

 Unge i og fra Lej-
re kommune 

 Uddannelsesin-
stitutioner 

 Foreningslivet 
 Unge organisa-

tioner mv.  

 
  Ordliste 
 

Fagcentre i Lejre Kommune  Politiske udvalg i Lejre Kommune 
 

CBD = Center for Borgerservice & Digitalisering 
CBL = Center for Børn & Læring 

KB = Kommunalbestyrelsen 
ØU = Økonomiudvalget 



CJS = Center for Job & Social 
CKF = Center for Kultur & Fritid 
CSE = Center for Service & Ejendomme  
CSI = Center for Sekretariat & Implementering 
CTM = Center for Teknik & Miljø 
CVO = Center for Velfærd & Omsorg 
CØH = Center for Økonomi & HR 
 

UBU = Udvalget for Børn & Ungdom 
UET = Udvalget for Erhverv & Turisme 
UJA = Udvalget for Job & Arbejdsmarked 
UKF = Udvalget for Kultur & Fritid 
USSÆ = Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 
UTM = Udvalget for Teknik & Miljø 
 

 



 
 
 

Beskrivelse af Lejre Brandvæsens opgavevaretagelse  
pr. 1. januar 2021. 
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Indledning 

Lejre Kommune udtræder efter kommunalbestyrelsesbeslutning af Vestsjællands 
Brandvæsen (VSBV) med udgangen af 2020.  

I forlængelse heraf etableres Lejre Brandvæsen 1. januar 2021. 

Der er imellem ejerkredsen bag VSBV indgået aftale om, at der i 2021 for de nye 
beredskaber arbejdes ud fra den fælles Plan for Risikobaseret Dimensionering 
gældende for Vestsjællands Brandvæsen. 

For Lejre Kommune gælder, at det serviceniveau, der er beskrevet i Plan for 
Risikobaseret Dimensionering for Vestsjællands Brandvæsen (RBD VSBV) videreføres.  

Udgangspunktet er, at Lejre Brandvæsen etableres med de kapaciteter, der for 
nuværende er til rådighed på de to brandstationer.  
Brandvæsnet styrkes yderligere ved indgåelse af samarbejdsaftaler efter 
beredskabslovens § 13, som efterfølgende beskrevet. Aftaler er bilagt dette dokument.  

Beredskabskommission 

Lejre Kommune nedsætter pr. 1. januar 2021 en beredskabskommission, som har 
ansvaret for redningsberedskabet i Lejre kommune, jf. § 9 i beredskabsloven. 

Beredskabskommissionen udgøres af borgmester, politidirektørens repræsentant samt 
tre medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen – heraf ét efter indstilling fra 
brandmandskabet. Endvidere indstiller Beredskabsforbundet en observatør. 

Det første møde i den nye beredskabskommission er planlagt afviklet i første halvdel af 
januar 2021.   

Beredskabets ansatte  

Niels Rasmussen er pr. 1. juni 2020 ansat som beredskabschef i Lejre Kommune.  



Lejre Brandvæsen suppleres pr. 1. december 2020 med en viceberedskabsinspektør og 
1. januar 2021 med en beredskabsinspektør med henblik på at overtage de 
administrative beredskabsfaglige forpligtigelser ved årsskiftet.  

Operativt beredskab 

Vagtcentral 

Lejre Brandvæsen har indgået aftale med Hovedstadens Beredskab om 
vagtcentralydelse. 

Lejre Brandvæsen er således uændret betjent af en bemandet vagtcentral, der bidrager 
med såvel støtte til den enkelte indsats som overblik over relevante indsatskapaciteter i 
nærområdet.  

Teknisk ledelse 

Lejre Kommune fortsætter uændret som eget indsatslederdistrikt.  

Vagten dækkes af tre deltidsansatte indsatsledere samt én afløser.  

Lejre Brandvæsens indsatsledere virker som udgangspunkt kun i Lejre Kommune. Der 
medsendes således ikke indsatsleder, når enheder fra St. Hvalsø sendes til opgaver i 
Holbæk Kommune som beskrevet i bilagte aftale.  

Operative kapaciteter 

Lejre Brandvæsens operative enheder placeres uændret på brandstationerne i Kr. 
Hyllinge, Vintapperbuen 2 og i Hvalsø, Horseager 6. 

Begge brandstationer videreføres med de med samme kapaciteter, som det for 
nuværende er beskrevet i gældende RBD for VSBV.  
Der er således på begge brandstationer èn udrykningsenhed sammensat af autosprøjte 
og tankvogn. På St. Kr. Hyllinge er der yderligere én tankvogn samt bådberedskab kat. 
C. 
På St. Hvalsø er der endvidere en slangetender, ligesom der på St. Kr. Hyllinge er en 
redningsvogn. Ingen af disse køretøjer indgår i RBD’en. 

Samarbejder 

I forbindelse med Sorø og Lejre Kommuners udtræden af VSBV er der enighed om i 
2021 at arbejde videre ud fra den vedtagne RBD for VSBV.  
For Lejre Brandvæsens vedkommende samarbejdes der således på alle områder med 
det fremtidige Vestsjællands Brandvæsen (Holbæk, Kalundborg og Odsherred 
Kommuner) indtil der er udarbejdet ny plan for risikobaseret dimensionering. 

Ud over RBD’en funderes samarbejdet i en aftale efter beredskabslovens § 13 (bilagt). 
Aftalen beskriver de gensidige ydelser, der er indgået aftale om.  

Aftalen omfatter i hovedpunkter:  

 1. Lejre Brandvæsen leverer:  



 a. I Holbæk Kommune – 112-udrykningsområde nr. 7317 – Alle udrykninger, 
kørsel A  

  
 2. Vestsjællands Brandvæsen leverer:  
 a. Supplerende kemiberedskab i hele Lejre Kommune 
 b. Tung redning og frigørelse i hele Lejre Kommune 
 c. Opgaveløsning på dele af motorvej rute 21  
 d. Supplerende frivilligt beredskab til indkvartering og forplejning  
  
 3. Gensidigt:  
 a. Supplerende teknisk ledelse og ledelsesstøtte  

  
Der er på samme grundlag ligeledes indgået aftale med Roskilde Brandvæsen om 
leverance af operativt beredskab i den østlige del af Lejre Kommune. 

Aftalen omfatter i hovedpunkter: 

 1. Roskilde Brandvæsen leverer:  
 a. Autosprøjte i en del af Lejre Kommune  
 b. Højderedning i hele Lejre Kommune 

   
Lejre Brandvæsen råder således over specialberedskaber på gængse områder. 

Det kommunale beredskab ses endvidere i fornødent omfang suppleret af 
Beredskabsstyrelsens ressourcer. 
Afhængigt af ulykkens karakter og omfang vil Lejre Brandvæsen trække på 
indsatskapaciteter fra hhv. BRS, Hovedstaden i Hedehusene og BRS, Sjælland i 
Næstved. 

Vandforsyning 

Vandforsyning til brandslukning baseres primært på brug af tankvogne. Som 
foranstående beskrevet, vil vognparken i Lejre Brandvæsen være uændret. Der rådes 
således i Lejre Brandvæsen over tre tankvogne med i alt 24.000 l. kapacitet.  
Slukningseffekten af det fremførte vand forøges ved anvendelse Robwen-
skumblandingsanlæg, som autosprøjterne er forsynet med. 
Ved tilblanding af en minimal mængde skumvæske i slukningsvandet øges effekten af 
vandmængden efter producentens angivelser med op til 5 gange. Dette forhold er 
specielt væsentligt i tilknytning til brande med stor energimængde. 

Lejre Brandvæsen råder ligeledes over kapacitet til ansugning fra åbent vandsted samt 
indtil 600 m. fremføring. 

Der er i 2020 nedlagt et større antal brandhaner i Lejre Kommune. Udvælgelsen til 
nedlæggelse er primært sket med baggrund i den enkelte brandhanes vandydelse samt 
en fortsat god geografisk dækning. Tilbageværende brandhaner har en ydelse på min. 
800 l./min. bortset fra enkelte, der i kraft af sin placering i umiddelbar nærhed af et objekt 
vurderes at have værdi. 

Plan for risikobaseret dimensionering for Lejre Brandvæsen vil indeholde en eksplicit 
beskrevet plan for vandforsyning.  



Ansvaret for tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning i Lejre Kommune påhviler 
kommunalbestyrelsen, og det forvaltes af beredskabschefen. 

Det er ligeledes Lejre Brandvæsen, der gennemfører eftersyn af brandhanerne. 

Indkvartering og forplejning 

Der foreligger ikke en samlet plan for indkvartering og forplejning i RBD VSBV. Der er 
derfor foretaget en indledende rekognoscering og vurdering af forskellige lokaliteters 
egnethed til indkvartering og forplejning. 
Der er her fundet tre egnede steder, der udgøres af Kr. Hyllinge Skole, Allerslev Skole 
samt Hvalsø Skole. 
Disse er valgt ud fra såvel kapacitet som geografisk placering i forhold til hhv. jernbane 
og motorvej, der er vurderet som de mest sandsynlige objekter til at skabe behovet for 
indkvartering og forplejning. 

Som en del af samarbejdsaftalen med VSBV er det aftalt, at frivillige fra VSBV bistår 
med løsning af opgaven med indkvartering og forplejning. Tyngden i opgaven ligger i 
modtagelse af evakuenter samt udlevering af hhv. mad og udstyr til underbringelse. 

Med henblik på at sikre kvalitet i såvel hygiejne som produkt vil forplejning som 
udgangspunkt produceres i Center for Velfærd og Omsorgs produktionskøkken. 

Aktiviteterne vil finde sted under Lejre Brandvæsens ledelse.  

En detaljeret plan for fremtidig indkvartering og forplejning i Lejre Kommune vil indgå 
som en del af arbejdsprocessen for udarbejdelse af ”Plan for risikobaseret 
dimensionering”.  

Ledelse og administration 
 
Alle fuldtidsansatte i Lejre Brandvæsen har kontor på Allerslev Rådhus, hvor nærmeste 
samarbejdspartner – Byggemyndigheden – ligeledes har til huse. 
Der er således et tæt samarbejde med Byggemyndigheden om sager såvel efter 
bygningslovgivning som efter forskrifter m.v. i medfør af beredskabsloven. 
 
Lejre Brandvæsen gennemfører sagsbehandling efter detailforskrifter i medfør af 
beredskabsloven. 
 
Det er ligeledes Lejre Brandvæsen, som står for underretning, gennemførelse, 
afrapportering og opfølgning af brandsyn i Lejre Kommune. 
Lejre Brandvæsen er ligeledes ansvarlig for indberetning af gennemførte brandsyn samt 
resultatet heraf til Beredskabsstyrelsen. 
 
Objekt-, møde- og indsatsplaner 
 
Lejre brandvæsen vil primo 2021 påbegynde proces med udarbejdelse/opdatering af 
objekt- og mødeplaner. Der vil blive revideret/udarbejdet mødeplaner for relevante 
objekter ud fra en konkret vurdering. Der vil ligeledes som minimum blive udarbejdet 
objektplaner for alle objekter med direkte alarmoverførsel. 
 



Det ses i relation til flere objekter relevant at inddrage Beredskabsstyrelsens kapaciteter i 
mødeplanen. 
 
Der vil desuden blive udarbejdet operative indsatsplaner for klimahændelser, hvor 
temaerne primært vil være etablering af højvandssikring samt indsættelse af 
pumpekapacitet. 
Det er områder, hvor Lejre Brandvæsen har ingen eller begrænset kapacitet, hvorfor 
planer på disse områder forventeligt vil omfatte ressourcer stillet til rådighed af 
Beredskabsstyrelsen. 
 
Plangrundlag 

Lejre Kommunes generelle beredskabsplan er udarbejdet af og forankret i Lejre 
Kommune.  
Lejre Brandvæsen overtager i krisestyringssammenhæng de roller, der er beskrevet for 
Vestsjællands Brandvæsen.  

Planen konsekvensrettes og fremlægges for kommunalbestyrelsen i medfør heraf. 

Der udarbejdes plan for arbejdet med revision af Lejre Kommunes plangrundlag, så det 
kan fremlægges og godkendes i kommende valgperiode. 

Ny dimensionerende plan for Lejre Brandvæsen udarbejdes i 1. halvår 2021 med henblik 
på at træde i kraft senest den 01.01.2022. 
Ikrafttrædelsestidspunktet vil blive afstemt med de berørte beredskaber. 

 
 

 
Niels Rasmussen 
Beredskabschef 

     



From:                                 BRS-MD Dalgaard, Mads 
Sent:                                  Thu, 17 Dec 2020 11:27:14 +0100 
To:                                      Niels Rasmussen 
Cc:                                      BRS-HGP Petersen, Henrik Gunnar;BRS-LWKI Kirkegaard, Lise Wied 
Subject:                             VS: Aftale m. VSBV - nu med underskrift. [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION] 
Attachments:                   Aftale om redningsberedskabsassistance - VSBV og LB underskrevet.pdf 
 

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION 

Kære Niels 
 
Beredskabsstyrelsen bekræfter modtagelsen af den underskrevne aftale mellem Lejre Brandvæsen 
og Vestsjællands Brandvæsen.  
 
Som tidligere nævnt, ser vi frem til modtagelse af oplysning om kommunalbestyrelsens 
behandling efter beredskabskommissionens behandling den 14. januar 2021.  
 
Også glædelig jul og godt nytår til dig og dine – tak for i år  
 
Hilsen Lise og Mads 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mads Dalgaard 
Chefsergent 
 
BEREDSKABSSTYRELSEN 
Kommune og Borger 
Datavej 16, 3460 Birkerød 
Telefon +45 72 85 21 88 / Mobil + 45 20 89 84 71 
E-mail: BRS-KTP-KOB@brs.dk 
Personlig e-mail: BRS-MD@brs.dk 
www.brs.dk  
 
 
 
Fra: Niels Rasmussen [mailto:nrasm@lejre.dk]  
Sendt: 16. december 2020 19:07 
Til: BRS-HGP Petersen, Henrik Gunnar; BRS-MD Dalgaard, Mads; BRS-LWKI Kirkegaard, Lise Wied 
Emne: Aftale m. VSBV - nu med underskrift. 
 
(FMI-KI besked: Denne mail kommer fra Internettet.)  

Kære alle. 
 
Hermed efter scanning den underskrevne udgave af aftalen med Vestsjællands Brandvæsen. 
 

mailto:BRS-KTP-KOB@brs.dk
mailto:BRS-MD@brs.dk
http://www.brs.dk/
mailto:nrasm@lejre.dk


Med ønsket om en god jul og et godt nytår – trods netop meddelte restriktioner. 
 
Niels Rasmussen 
Beredskabschef 
 
2124 4372 
nrasm@lejre.dk 
 
 

 

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION 

 
 

 
 
Vi goer opmaerksom paa, at denne e-mail kan indeholde information, der kun er beregnet for modtageren. Hvis 
du ved en fejltagelse har modtaget e-mailen, maa du ikke anvende indholdet i nogen sammenhaeng og vi beder 
dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge besvar-funktionen. Samtidig beder vi dig slette alle kopier 
af e-mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den. Selvom e-mailen og enhvert vedhaeftet fil efter 
vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan paavirke computeren eller it-systemet, hvori den 
modtages og laeses, aabnes den paa modtagerens eget ansvar. Vi paatager os ikke noget ansvar for tab eller 
skade, som er opstaaet i forbindelse med at modtage eller aabne e-mailen. Hvis du har problemer med at aabne 
vedhaeftede filer, kan du finde information paa dette link http://www.fmi.dk/Pages/winmail.aspx. 
 
Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by 
mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, and then delete the message from your 
system without making, distributing or retaining any copies of it. Although we believe that the message and any 
attachments are free from viruses and other errors that might affect the computer or IT system where it is 
received and read, the recipient opens the message at his or her own risk. We assume no responsibility for any 
loss or damage arising from the receipt or use of this message. If you are having trouble opening attached files, 
you can get further information via this link http://www.fmi.dk/Pages/winmail.aspx. 

mailto:nrasm@lejre.dk
http://www.lejre.dk/dinedata


















Takstblad for Lejre Brandvæsen

EMNE
TILSLUTNINGSAFGIFT ABA-
ANLÆG

KØRSEL TIL BLINDE ALARMER

Priser er ekskl. moms



BESKRIVELSE PRIS

Årlig tilslutningsafgift pr. år 5.887 kr.

Gebyr for kørsel til blinde alarmer ABA 6.728 kr.

Takstblad for Lejre Brandvæsen

Priser er ekskl. moms



 

NOTAT  
Lejre Brandvæsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milepælsplan Risikobaseret dimensionering  
 
Den risikobaserede dimensionering er gældende for valgperioden 2022 til 2025 med løbende implementering.  
 
 

 Jan. – 
jun. 

Mar. Juni Jul.- 
aug. 

Sep. Okt. Nov. Dec. 

Udarbejdelse af RBD X 
 

      

Behandling af grundlag 
for RBD -  
Beredskabskommission 

 X       

Behandling af grundlag 
for RBD - 
Økonomiudvalget 

 X       

Behandling af grundlag 
for RBD - 
Kommunalbestyrelsen 

 X       

Fremlæggelse for 
Beredskabskommission 

 
 

X      

Høring 
Beredskabsstyrelsen  

 
 

 X     

Tilrette RBD i medfør af 
høringssvar  

 
 

  X    

Fremlæggelse af tilrettet 
RBD for 
Beredskabskommission 

 
 

   X   

Fremlæggelse til politisk 
godkendelse i 
Økonomiudvalg 

 
 

    X  

Fremlæggelse til politisk 
godkendelse i 
Kommunalbestyrelse 

 
 

    X  

Forberede endelig 
implementering 

 
 

     X 

 
 
 
 
 
 

Lejre Kommune 
Møllebjergvej 4 
4330 Hvalsø 
T 4646 4646 
F 4646 4615 
H www.lejre.dk 
 
Nikolaj 
D 4646 4845 
E brandvaesen@lejre.dk 
 
Dato: 25. januar 2021 
J.nr.:  

  



Vedligeholdelse af
kommunale bygninger

2021 1. februar 2021



Bygningssyn og overblik over de kommunale 
bygningers vedligeholdelsestilstand.

Lejre kommune ejer godt 160.000 m² bygninger + ca. 10.000 m² udlejningsboliger

I 2019 blev der udført bygningssyn på de 160.000 m² bygninger.

Vil udføre bygningssyn på den enkelte bygning hver 3./4. år.

Registrering i vedligeholdelses- og ressourcestyringsprogrammet Dalux.

Bygningssyn + Dalux + viden = Vurdering af hvilke vedligeholdelsesopgaver, der skal 

udføres.

Lejre Kommune2



Hvilke bygninger er der udført 
vedligeholdelse på i 2020 ?

• Bramsnæsvigskolen

• Trællerupskolen

• Allerslev skole

• Kr. Hyllinge skole

• Kr. Såby skole

• Tag på klynge A, Osted skole

• AT påbud vedr. ventilation, Hvalsø skole

• Diverse bygninger: vedligeholdelsesopgaver med risiko for følgeskader (el + mur)

• Nødvendige miljøsaneringer fjerne gamle olietanke, skimmelsvamp m.v.

• Akut opgaver + ældrecentre

Lejre Kommune3

• Trælleruphallen

• Osted hallen

• Kr. Såby hallen

• Kr. Hyllinge hallen

• Musikskolen, Lejre

• Osted Kulturhus



Udbud på hjemmesiden – hvem har budt og 
hvem har vundet

Lejre Kommune4



Vedligeholdelse 2021    

• Hvilke bygninger har størst behov for vedligeholdelse?

• Rettidigt omhu!

• Nye lovkrav, miljøpåbud o.lign.

• Er bygningen på vej til at blive udfaset eller ombygget?

• Hvad benyttes bygningen til?

• Er der andre sammenhænge, vi skal tage højde for?

Vi  forsøger at nå ”hele vejen rundt” m.h.t. klimaskærm og tekniske installationer i de 

bygninger ”vi tager fat på”.

Der fremlægges særskilt sag vedr. energibesparende projekter.

Lejre Kommune5



Investeringsbehov 2021 – 2025, træk fra Dalux

Lejre Kommune6



Vedligeholdelsesopgaver  2021 for 20,5 mio.

Der er planlagt at udføre vedligeholdelse på følgende bygninger:

• Firkløverskolen, Eftersyn af tag, udskiftning af vinduer og døre, udskiftning af varme- og ventilationsanlæg, div.

• Hvalsø Skole, Renovering af facader, tagreparation og udskiftning af tagrender, renovering af varmerør og faldstammer, div.

• Kirke Hyllingehallen, Udskiftning og renovering af varme- og ventilationsanlæg + kloakseparering.

• Grønnehave, Sikring af gl. kælder.

• Ammershøj Børnehus, Renovering af facader herunder malerarbejder.

• Skjoldungerne, Malerarbejde og reparation af murværk.

• Møllehuset, Malerarbejde og reparation af murværk, udskiftning af enkelte vinduer.

Der afsættes desuden penge til akut vedligeholdelse, ældreboliger, intern styring, 

myndighedspåbud og miljøsaneringer m.v.

Lejre Kommune7
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Udbygningsaftale  
  

Mellem  

Lejre Kommune  
CVR-nr: 29 18 85 48 
Møllebjergvej 4 
4330 Hvalsø 
(”Lejre Kommune” eller Kommunen”) 

Og  

Klimahuse A/S  
CVR-nr: 33245661 
Lene Haus Vej 15  
7430 Ikast  
(”Klimahuse”) 
 
hver for sig betegnet som ”Part” og sammen betegnet ”Parterne” 

er der dags dato indgået følgende aftale vedrørende Klimahuses projektering og udførelse af 
vejarbejder i forbindelse med etablering af et nyt boligområde (”Udbygningsaftalen”).  

 

 

1. Baggrund  
 

1.1. Klimahuse har i dag en forkøbsaftale på matrikel 5a, Kirke Hvalsø By, og påtænker 
at etablere en et nyt boligområde (”Projektet”). 

 
1.2. Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan. Projektet kræver vedtagelse af en ny 

lokalplan.  
 

1.3. Hvis Projektet skal gennemføres, er det nødvendigt at foretage ændringer af 
vejforholdene i området (Vejanlægget), herunder etablering af krydsningshelle, 
forskydning af kørebane, opsætning af granitsten samt arealoverførsel til 
vejmatrikel. 



 

 

 

 
Der henvises ligeledes til Udbygningsaftalens afsnit 3 om Vejanlægget.  

 
1.4. Med henblik på, at sikre at Projektet gennemføres, har Klimahuse under henvisning 

til planlovens § 21 b rettet henvendelse til Lejre Kommune med ønske om at indgå 
en Udbygningsaftale. Anmodningen er vedlagt som bilag A.  
 

1.5. Lejre Kommune har givet en principiel forhåndsgodkendelse af Projektet og vil 
arbejde for vedtagelsen af en lokalplan, der muliggør opførelsen af et nyt 
boligområde  
 

2. Formål  
 
2.1. Formålet med Udbygningsaftalen er at fastsætte bestemmelser om, at Klimahuse 

skal gennemføre og afholde omkostningerne forbundet med Vejanlægget.  
 
2.2. Derudover er formålet at fastsætte bestemmelser om Lejre Kommunes udarbejdelse 

af forslag til lokalplan samt i øvrigt at regulere retsstilling mellem Parterne. 
 

3. Vejanlægget  
 
3.1. Parterne er enige om, at Klimahuse skal projektere, udføre og afholde samtlige 

omkostninger forbundet med Vejanlægget, således at Lejre Kommune ikke påføres 
udgifter som følge af Vejanlægget. Klimahuse skal samtidig projektere, udføre og 
afholde samtlige omkostninger til belysning og beplantning/befæstelse af de til 
Vejanlæggets tilgrænsende arealer. Der henvises desuden til den principielle skitse, 
der er vedlagt som bilag B.  
 

3.2. Lejre Kommune bemærker, at Vejanlægget også indbefatter reetablering af 
afvanding samt sideflytning af vejbane og evt. belysningsmaster, således at der ikke 
sker forringelse af de eksisterende forhold.  
 

3.3. Lejre Kommune har givet en principiel forhåndsgodkendelse af Vejanlægget, som 
vist på bilag B, men Klimahuse er forpligtet til at udarbejde et skitseprojekt, der 
bl.a. skal angive følgende:  
 

3.3.1. Vejens retning, bredde og længdeprofil samt dens tilslutning til andre veje.  
 

3.3.2. Vejens tracé, udformning, belægning, belysning, inventar, rør- og kabelføring, 
beplantning mv. 
 

3.3.3. Detailprojekt indeholdende tidsplan samt entrepriseaftale.  
 

3.4. Detailprojektet skal fremsendes til Lejre Kommune med henblik på godkendelse i 
Kommunens egenskab af bl.a. vejmyndighed og entrepriseaftalen skal derfor være 
betinget af Kommunens godkendelse.  
 



 

 

 

3.5. Udførelsen af Vejanlægget forudsætter, at Lejre Kommune meddeler sædvanlig 
gravetilladelse.  
 

4. Udførelse og tidsplan  
 
4.1. Klimahuse udarbejder en tidsplan for projektering og udførelse af Vejanlægget, der 

skal godkendes af Lejre Kommune.  
 

4.2. For at sikre en hensigtsmæssig projektering, udførelse og færdiggørelse af alle 
arbejder, aftaler parterne en tidsplan inden projekteringen iværksættes. Etablering 
af anlægget anført i pkt. 3.0. skal være færdiggjort inden ibrugtagning af 
bebyggelse indenfor lokalplanområde. 
Tidsplanen vil således afhænge af planerne for virkeliggørelse af lokalplanen.  
  

4.3. Det er udtrykkeligt aftalt mellem Parterne, at Klimahuse i forhold til Lejre 
Kommune påtager den fulde tekniske og håndværksmæssige risiko for 
Vejanlæggets fuldstændige gennemførelse inden for den aftalte tidsplan. 
Entreprisen for Vejanlægget skal således afleveres den dag, der fastsættes i 
tidsplanen. Vejanlægget gennemføres i overensstemmelse med god byggeskik og i 
god håndværksmæssig kvalitet.  
 

4.4. Til opfyldelse af Klimahuses forpligtelser overfor Lejre Kommune stiller Klimahuse 
en udførelsesgaranti overfor Kommunen på anfordringsvilkår for et beløb på 
svarende til 15 % af anlægssummen.  
 
Når den aftalte tidsfrist er udløbet, er Kommunen berettiget til at trække på 
garantien, i tilfælde af at Klimahuse har misligholdt sine forpligtelser over for 
Kommunen.   
 

4.5. Ved Klimahuses fremsendelse af ansøgning om byggetilladelse til rækkehusene 
fremsendes ovenstående udførelsesgaranti til Lejre Kommune. Såfremt Lejre 
Kommune ikke har modtaget udførelsesgarantien kan der ikke udstedes en 
tilladelse til udførelse af Vejanlægget.  
 

4.6. Udførelsesgarantien frigives, når følgende betingelser er opfyldt: 
 

i. når Vejanlægget er afleveret til Lejre Kommune og afhjælpningen af eventuelle 
mangler er godkendt af Kommunen 

ii. 1 år efter afleveringen af Vejanlægget i henhold til den af Parterne 
underskrevne afleveringsprotokol.  

iii. når Kommunen ikke har flere krav mod Klimahuse iht. Udbygningsaftalen. 
 
 

5. Overdragelse af Vejanlægget – aflevering 
 
5.1. Når Klimahuse indgår entrepriseaftalen vedrørende Vejanlægget, skal Klimahuse 

sikre, at totalentreprenøren er forpligtet til at deltage i aflevering samt 1 og 5 års 



 

 

 

eftersyn og foretage udbedringer af de fejl og mangler, totalentreprenøren i 
henhold til ABT 93 kan gøres ansvarlig for. 
 

5.2. Når Vejanlægget er gennemført, gennemføres der en afleveringsforretning 
(”Afleveringsforretning”) af Vejanlægget, der er etableret af Klimahuse, og som 
skal overdrages vederlagsfrit til Lejre Kommune. Der udarbejdes 
afleveringsprotokol, som underskrives og godkendes af Parterne.  
 

5.3. Ved Afleveringsforretningen overdrager totalentreprenøren Vejanlægget til 
Klimahuse. Når Afleveringsforretningen er gennemført, og totalentreprenøren har 
afhjulpet alle mangler ved Vejanlægget overdrager Klimahuse Vejanlægget til Lejre 
Kommune. Herefter overtager Lejre Kommune ansvaret for drift og vedligeholdelse 
i det omfang, det ikke henhører under totalentreprenørens garantier. Klimahuse 
overdrager samtidig alle sine rettigheder, i forbindelse med Vejanlægget, i henhold 
til entrepriseaftalen samt garantistillelser i henhold til entrepriseaftalen til Lejre 
Kommune.  
 

5.4. Klimahuse forestår Afleveringsforretningen samt 1 år og 5 års eftersyn i forhold til 
entreprenøren og fører tilsyn med, at totalentreprenøren udbedrer manglerne. 
Klimahuse skal sørge for at indkalde totalentreprenøren og Lejre Kommune til 
Afleveringsforretning samt til 1 og 5 års gennemgang.  
 

5.5. I forbindelse med Afleveringsforretningen og 1 og 5 års eftersynene, gennemgår 
Klimahuse og Lejre Kommune Vejanlægget for at blive enige om de krav, der skal 
rejses mod totalentreprenøren. Klimahuse fører i den forbindelse tilsyn med, at 
totalentreprenøren udbedrer de påpegede mangler. Når manglerne er udbedret, og 
udbedringen er godkendt af Lejre Kommune, nedskriver/frigiver Klimahuse 
garantien over for entreprenørens garantistiller.  
 

6. Udarbejdelse af forslag til lokalplan  
 
6.1. Projektet kan alene realiseres, hvis kommunalbestyrelsen vedtager en lokalplan, der 

muliggør opførelsen af et nyt boligområde med cirka 34 rækkehuse. 
 

6.2. Klimahuse er i forbindelse med planprocessen forpligtet til vederlagsfrit at bidrage 
med oplysninger, kortbilag m.v. i det omfang som Lejre Kommune finder det 
nødvendigt.  
 

7. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser  
 
7.1. Ingen af Parterne kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter 

Udbygningsaftalen uden den anden Parts samtykke.  

 

 
8. Offentliggørelse  

 



 

 

 

8.1. I henhold til planlovens § 21 b stk. 4, skal oplysning om, at der foreligger et udkast 
til Udbygningsaftalen, offentliggøres samtidig med offentliggørelsen af forslag til 
lokalplan. Der skal endvidere blandt andet gives skriftlig oplysning om, at der 
foreligger et udkast til Udbygningsaftalen til ejere og lejere i området, ligesom ejere 
og lejere uden for området skal underrettes, hvis det skønnes af væsentlig 
betydning for dem, jf. planlovens § 26, stk. 1.  
 

8.2. I henhold til planlovens § 21 b, stk. 5, skal oplysning om Udbygningsaftalens 
endelig indgåelse offentlig bekendtgøres. Oplysninger om den endelig 
Udbygningsaftale skal være offentligt tilgængelige på samme måde som 
lokalplaner. Oplysninger om den offentliggjorte bekendtgørelse (annonce) af 
indgåelse af Udbygningsaftalen skal samtidig med offentliggørelsen sendes til ejere 
og lejere, der er omfattet af den samhørende lokalplan, og til enhver, der rettidig 
har fremsendt indsigelser mod den samhørende lokalplan samt de myndigheder, 
der er nævnt i planlovens § 25, og de foreninger, der er nævnt i planlovens § 26, stk. 
1, nr. 3, jf. planlovens § 31, stk. 1.  
 

8.3. Oplysninger om Udbygningsaftaler omfatter informationer om Udbygningsaftalens 
parter, formål, herunder hvilke ændringer i plangrundlaget, der foretages som 
følge af Udbygningsaftalen, samt hvilke infrastrukturanlæg grundejeren skal 
finansiere i forbindelse med Udbygningsaftalen.  
 

8.4. Lejre Kommune er ansvarlige for offentliggørelsen i henhold til planlovens § 21 b, 
stk. 4 og 5, og holder løbende Klimahuse orienteret om processen  

 
 

9. Øvrige omkostninger  
 
9.1. Hver Part afholder egne omkostninger til rådgivere i forbindelse med indgåelse af 

Udbygningsaftalen.  
 
 

10. Ikrafttræden, opsigelse og varighed  
 
10.1. Udbygningsaftalen træder i kraft, når Udbygningsaftalen er underskrevet af begge 

Parter.  
 

10.2. Udbygningsaftalen er uopsigelig og gældende mellem Parterne, indtil Parterne har 
opfyldt deres forpligtelser i henhold til Udbygningsaftalen.  
 

11. Betingelser  
 
11.1.  Udbygningsaftalen er betinget af,  

At  kommunalbestyrelsen endeligt vedtager en lokalplan, der muliggør 
 opførelsen af et nyt boligområde med 34 rækkehuse.  
 

At  Udbygningsaftalen vedtages i uændret form af kommunalbestyrelsen. 



 

 

 

 
11.2. Såfremt én eller flere af betingelserne ikke opfyldes, er hver af Parterne berettiget til 

at træde tilbage fra Udbygningsaftalen, hvilket skal ske snarest muligt og senest 4 
uger efter, at det konstateres, at én eller flere af betingelserne ikke kan opfyldes.  
 

11.3. Såfremt en Part træder tilbage fra Udbygningsaftalen, er hver Part fra og med 
tilbagetrædelsestidspunktet afskåret fra at rejse fremtidige økonomiske krav mod 
den anden Part i anledning heraf.  
 

12.  Klage/søgsmål 
 
12.1. Påklages den til Udbygningsaftalen knyttede endeligt vedtagne lokalplan og 

træffer klageinstansen/domstolene afgørelse om ophævelse af lokalplanen, 
ophæves Udbygningsaftalen 
 

12.2.  Træffer klageinstansen/domstolene afgørelse om delvis ophævelse af lokalplanen, 
optages der forhandlinger mellem Parterne, idet Udbygningsaftalen alene kan 
ophæves helt eller delvist af en Part, såfremt der foreligger en ændring eller 
ændringer af lokalplanen, der er væsentlig for den pågældende Part.  
 

13. Forrang  
 
13.1. Såfremt der konstateres uoverensstemmelse mellem Udbygningsaftalen og den 

lokalplan, der er vedtaget i forbindelse med Udbygningsaftalen, går planens 
bestemmelser forud for bestemmelserne i Udbygningsaftalen. I øvrigt har alle 
myndighedskrav forrang for Udbygningsaftalen.  
 

14. Bilag  

Bilag A:   Anmodning om Udbygningsaftale 

Bilag B: Principiel skitse om ombygning på Ny Ringstedvej 

  



 

 

 

 

15. Underskrivelse 
 
15.1. Udbygningsaftalen udarbejdes i to eksemplarer, der underskrives af Parterne, og 

hvoraf hver Part opbevarer et eksemplar.  

 

 

 

Dato 

 

______________________________________________________ 

Klimahuse A/S 

 

 

 

Dato 

 

______________________________________________________ 

Lejre Kommune  
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Mette Straarup

Fra: Claus Keld Hansen <ckh@klimahuse.com>
Sendt: 26. oktober 2020 13:40
Til: Mette Straarup
Emne: VS: Skovgården - Anmodning om udbygningsaftale

Kategorier: Journaliseret på: [2019 / 7583] - Lokalplan LK 73 for Klimahuse på Skovgården

Hej Mette 

Jeg anmoder hermed om, at få udarbejdet en udbygningsaftale om trafikanlæg på Ny Ringstedvej. 

Er der spørgsmål hertil, da venligst kontakt mig. 

Med venlig hilsen  

Claus K. Hansen 
+45 42 12 33 00

Klimahuse A/S  
Lene Haus Vej 15  
7430 Ikast  
www.klimahuse.com 

Fra: Claus Keld Hansen  
Sendt: 26. oktober 2020 13:31 
Til: mest@lejre.dk 
Cc: Anne Hansen <ah@klimahuse.com> 
Emne: Skovgården - Anmodning om udbygningsaftale 

Kære Mette 

Som bestyrelsesformand for Klimahuse, vil vi gerne modtage et udkast til en kontrakt vedr. en udbygningsaftale. 

Har du spørgsmål hertil, da venligst kontakt mig.  

Med venlig hilsen 

Claus K. Hansen 
+45 42 12 33 00

Klimahuse A/S  
Lene Haus Vej 15  
7430 Ikast  
www.klimahuse.com 
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NOTE:

Koordinatsystem er i "DKTM3".

Ubenævnte mål er i m.

Koter er i m angivet i kotesystem DVR90.
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Noter til borgermøde om Skovgården 7. oktober 2019 

Generelt 
Skovvej 3: Har Klimahuse købt Skovgården? 
 
Svar fra Ivan Mott: Der er lavet en betinget købsaftale. 
 
 
Byggeriet 
Naboerne på Skovvej 4B er bekymret for, at rækkehusene kommer for tæt på deres grund. 
 
Er I opmærksomme på, at der er erhverv på Skovvej 4B? 
 
Skovvej 4B ville gerne købe noget af Skovgårdens jord til deres have. Hvilket de havde nogle 
forventninger om, at de ville blive tilbudt, og derfor er utilfredse med, at dette ikke er sket. 
 
Skovvej 13: Synes ikke klimahusene passer ind på Skovgården. 
 
Er det tænkt ind i forhold til Hyllegårdsudstykningen. Er der i hele taget plads til alle de huse i 
Hvalsø? Kommer det samtidigt? 
 
Svar fra Niels Rolf Jacobsen: Der er en kommuneplanramme, som gør det muligt at gå i gang med 
lokalplanen nu. Vi skal gå i gang, når ejer ønsker det, når der er en gammel eksisterende ramme. Vi 
vil gerne have en mangfoldighed i boligsammensætningen. Der er efterspørgsel efter mange 
forskellige boligtyper samtidig. 
 
Beboer i området: Det er noget helt andet byggeri, der kommer på Hyllegården. 
 
Initiativtager til økologisk planteforskningscenter: Har man forholdt sig til arkitekturen? 
Klimahusene ligner meget arkitektur fra Albertslund.  
 
Det er rigtigt rart som ungt menneske, at der kommer noget, som det her. Det kan få mig til at 
blive i Hvalsø. 
 
Nabo: Ked af det, hvis huset bliver revet ned. 
 
Skovvej 16A: Der skulle laves et økologisk forskningscenteret. Er det skrottet? 
 
Initiativtager til det økologiske forskningscenter: Som udviklingen gik, så blev det ikke til noget. Vi 
havde fået 8 mio. kr. fra fonde, men manglede de sidste 2 mio. kr. 
 
Svigersøn til ejerne af Skovgården: Gården kan ikke bevares. Tiden er løbet fra det. 
 
Line Jacobsen: Sammen med borgmesteren var jeg nede på gården og se, om man kunne lave en 
skovbørnehave. Men det ville simpelthen ikke kunne hænge sammen økonomisk, da der ville 
skulle bruges alt for mange penge på at renovere gården. 
 
Hvalsøborger: Bygningerne kan sagtens bruges til at udvikle noget på. Mere klimavenligt at bevare 
gården. Der mange muligheder stadigvæk. Klimahuse kunne jo sælge det som et anderledes 
brandingprojekt. Det kunne være smukt. 
 



Hvalsøborger: Godt med nogle mindre boliger på 100-110 kvm. 
 
Hvalsøborger: Der er mange som mig, der søger andels- og lejeboliger og mindre boliger. 
 
Hvalsøborger: Jeg kan godt se mig selv i sådan et hus. Man kunne jo bare lade stuehuset blive og 
kun bygge nogle af rækkehusene. 
 
Skovvej 16A: Jeg hører, at Jesper siger, at forskningscentret ikke er helt kuldsejlet. Hvis man 
kommer med på nogle ideer. 
 
Svar fra Christian Fjeldsted: Vi kunne godt lave en lokalplan for forskningscenteret, men så bliver 
det ikke til noget, og kunne lokalplanen ligge der i 50 år. 
 
Initiativtager til økologisk planteforskningscenter: Kommunalbestyrelsen kunne jo beslutte, at det 
kun skulle kunne bruges til forskningscenter. 
 
Svigersøn til ejerne af Skovgården: Vi kan jo ikke lade gården stå længere og forfalde mere og 
mere, når vi har givet forskningscenteret meget lang snor. Så derfor har vi sagt ja til at gå videre 
med Klimahuse. 
 
Åndehul 
Skovvej 3: Skovgårdens grund er et åndehul for byen. Har kommunen tænkt over at bevare 
grunden og gården, og sætte den i stand? 
 
Skovvej 13: Det er ærgerligt, hvis det grønne område forsvinder. Jeg er flyttet fra storbyen ud til 
Hvalsø for at få lidt luft.  
 
Skovvej 4b: Der løber et dræn nede i det område. Vi ville gerne have købt 5-10 meter og lagt til 
haven. Hvordan bliver terrænreguleringen? Hvorfor skal man ødelægge byen ved at tage 
Klimahuse vil helst placere boligerne med have på syd eller vestsiden, og med indgang fra nord. 
Solceller vil ligge under murkronen. 
 
Nabo: Området ved gården er et åndehul, som vi meget nødigt vil af med. 
 
 
Andet 
Hvalsøborger: Det er et stort problem, at der ikke er et sted, hvor de unge kan være. Kunne de 
ikke være her?  
 
Svar fra Ivan: Mott Hvis vi skulle købe det, ville det koste 8 mio. kr. eller mere. 
 
Skovvej 4B: Der er et dræn, som løber hen over grunden og videre i et rør under Ny Ringstedvej. 
 



Forslag til Lokalplan Forslag til Lokalplan 
LK 73 for rækkehuse ved LK 73 for rækkehuse ved 
Skovgården i HvalsøSkovgården i Hvalsø
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En lokalplan er en plan, hvori Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune kan fastsætte bindende be-

stemmelser for et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom.

Lokalplanerne kan bruges til at fastlægge, hvad forskellige områder fremover skal anvendes til, og 

hvordan bebyggelse, veje og friarealer mv. skal udformes. Herigennem kan Kommunalbestyrelsen 

påvirke kvaliteten af de fysiske omgivelser i kommunen. Samtidig er udarbejdelse af et planforslag til 

en lokalplan velegnet til at gennemtænke planlægningsmæssige problemstillinger, og processen giver 

mulighed for dialog med borgerne om planlægningen.

En lokalplan er bygget op af en redegørelse og juridiske bestemmelser.

Lokalplanens redegørelse beskriver indledningsvis planens intentioner og baggrund samt dens for-

hold til anden planlægning. I lokalplanens bestemmelser fastsættes planområdets afgrænsning, kon-

krete bestemmelser for udnyttelsen, byggeriet, infrastruktur mv. samt planens retsvirkninger.

Lokalplaner gælder fremtidige forhold. Den er altså ikke til hinder for, at nuværende lovlig anven-

delse kan fortsætte. Der er heller ikke handlepligt på lokalplanens bestemmelser, men ved fremtidige 

ændringer i området skal lokalplanens bestemmelser overholdes.

En lokalplan sætter rammerne for et områdes anvendelse og udvikling, men en lokalplan er ikke i sig 

selv en tilladelse eller godkendelse.

Det kan være nødvendigt at søge om tilladelser eller godkendelser fra relevante myndigheder inden 

dit projekt kan realiseres.

En lokalplan skal efter reglerne i planloven offentliggøres og fremlægges som forslag i minimum 4 

uger. Kommunalbestyrelsen kan dog fastsætte, at et planforslag skal fremlægges i minimum 8 uger, 

hvis man finder det nødvendigt. I denne periode har alle mulighed for at fremkomme med indsigelser 

og ændringsforslag til planen. Hvis planen ikke ændres væsentlig kan den herefter vedtages endeligt 

af Kommunalbestyrelsen.

Hvad er en lokalplan?
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Lokalplanerne i Lejre Kommune skal understøtte det gode liv på landet - nu og for fremtidi-

gegenerationer. Lokalplanerne skal nemlig bruges som et værktøj til at sikre de stedbundne 

værdier i lokalsamfundene.

Overflødiggjorte bygninger skal have nyt liv, og der skal ved lokalplanlægning skabes 

grundlag for, at bygningerne kan anvendes til nye funktioner, så som boliger, bofællesska-

ber, erhverv eller til fællesfaciliteter for lokalsamfundene.

Lokalplanerne skal også være med til at skabe naturlige mødesteder, både formelle og ufor-

melle, som er med til at understøtte fællesskaberne og give liv i byerne og landsbyerne.

Lokalplanerne skal bidrage til at sikre nye levesteder for planter og dyr - og derved øge art-

diversiteten.

Lokalplanerne skal medvirke til at sikre en bæredygtig udvikling af Lejre Kommune.

Hvad er en lokalplan i Lejre Kommune?
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Redegørelse

Områdets historie

I Lejre Kommune er historien et aktiv. Overalt er der spor af vores fælles fortid - bronze-

aldergravhøje, jernalderbopladser, landsbyer med spor tilbage fra landboreformernes tid i 

slutningen af 1700-tallet, sten- og jorddiger mv. Når vi planlægger for et nyt område, er det 

derfor vigtigt at se det ind i en historisk sammenhæng.

Ifølge matrikelkort fra starten af 1800-tallet, lå Skovgården i udkanten af Kirke Hvalsø, og 

markerede den sydlige grænse for Kirke Hvalsø landsby, med jordbesiddelser helt til Stor-

skoven. Måske deraf navnet Skovgården. 

Sonnerupgård spiller en vigtig rolle for Skovgården historie, da den var fæstegård under ba-

roniet Zeuthen (fra 1793) ved Sonnerupgård Gods. I 1800-tallet begyndte bønderne at frikøbe 

gårdene i Kirke Hvalsø, og i 1874 frasælges Skovgården til gårdmanden Frands Nielsen. 

Matrikelkort fra starten af 1800-tallet

Skovgården
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Hvalsø ligger i et skovrigt område med bakket terræn, hvis varierede karakter skyldes for-

skellige dannelser i istiden. Jorderne er generelt af god bonitet, og befolkningen har traditio-

nelt ernæret sig ved landbrug, evt. suppleret med skovbrug og tørveskæring. Navnet Hvalsø 

stammer fra det oldnordiske ord for ’hvalpesøen’, hvor søen stadig findes i noget mindre 

udgave. Hvalsø omtales første gang i skriftlige kilder i 1253, men kirken er sandsynligvis æl-

dre (o. 1200). Kirken har tjent både herregården Sonnerupgård, det lokale landsbysamfund 

og sognet i øvrigt. 

Den oprindelige landsby lå syd for kirken og bestod af 14 gårde og nogle huse. Seks gårde 

blev flyttet ud i forbindelse med udskiftningen i 1793, men Skovgården var en af de gårde, 

som blev liggende tilbage. 

Lokalplanens område og zonestatus

Skovgården ligger på Skovvej 4A lige syd for Hvalsø Bymidte, og er omgivet af bymæssig 

bebyggelse, men ligger samtidigt tæt på skov og marker. Arealet omkring selve gården ud-

gør 14.320 m2.

Skovgården 1952 - Danmark set fra luften
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Området ligger i byzone, og forbliver i byzone med denne lokalplans vedtagelse.

Lokalplanens baggrund og formål

Klimahuse henvendte sig til Lejre Kommune i foråret 2018, fordi de ønskede at få sat gang i 

en lokalplanproces for etablering af rækkehuse på Skovvej 4A, Skovgården. 

Ejerne af Skovgården ønsker at sælge ejendommen til Klimahuse, således at gården kan æn-

dres til et boligområde, der tilpasser sig den centrale placering i byen.

Lokalplanens indhold

Projektet er tegnet som et tæt-lavt område med 34 boliger i varierende størrelse. Boligerne 

tænkes opført i funkisstil med flade tage og facader i lyse teglsten. Boligerne er placeret i 

rækker på mellem 3 og 5 boliger. Grundet terrænet i området springer boligerne nogle steder 

i højden, så de indpasser sig så godt som muligt i landskabet. Hver bolig har en privat have 

tilknyttet.

Adgangsvejen til området kommer til at ligge der, hvor den eksisterende adgang til Skovgår-

den er placeret ved Ny Ringstedvej. Vejadgangen fører ind i området, hvor det fælles parke-
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ringsareal til boligerne vil være placeret rundt langs vejen. Fra alle boligerne går en befæstet 

sti, der fører beboerne fra parkeringsområdet hen til boligerne - se kortbilag 3.

Regnvandet vil blive håndteret i naturligt udformede render, bassiner, regnbede og lignende.

For at skærme de nye boliger og deres opholdsarealer mod vejstøj fra Ny Ringstedvej skal 

der etableres enten en støjskærm ud mod vejen. Støjskærmen skal fremstå i en farve, som 

falder naturligt i med omgivelserne og beplantes på begge sider med en stedsegrøn beplant-

ning. Støjafskærmningen og beplantningen af denne skal anlægges, inden der opføres boli-

ger. Læs mere om støjforholdene på side 14

Klimahuse har specialiseret sig i at tegne og bygge CO2-neutrale og selvforsynende lavener-

gihuse, og benytter den nyeste klimateknologi.
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Lokal afledning af regnvand - LAR

Regnbede

Et regnbed er en lavning med vegetation, egnet 

til at opstuve og infiltrere regnvandet. Regnbe-

dets kapacitet kan udvides, hvis det suppleres 

med en underliggende faskine. Der kræves an-

vendt planter, der både skal kunne tåle tørre og 

meget våde forhold. Regnbede kan indeholde 

en stor variation i plantevalg, med mange stau-

der, eller de kan være mere enkle med robuste 

græsser, buske eller træer, som er lette at vedli-

geholde.

Åbne vandrender

Overfladevandet fra veje og tage kan ledes til 

åbne render. Vandrenderne skal sikre, at vandet 

bliver transporteret videre. Renderne vil ofte 

fortrinsvis være græsbeklædte, men hvor fald-

forholdene bliver for stejle, bør vandrenderne 

befæstes med natursten, der sikrer, at der ikke 

sker erosion af bundløbet, så der sker sediment-

transport til eventuelle efterfølgende bassiner. 

Vandrenderne vil, hvor jordbundsforholdene 

tillader det, medvirke til forsinkelse og øget ned-

sivning. 

Risterasser

Vandrender kan suppleres med risterrasser, som 

er trapper med mindre flade bassiner efter hin-

anden, som kan forsinke og nedsive det afstrøm-

mende vand.
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Tørre bassiner

Tørre bassiner er arealer, hvor der sker en mid-

lertidig opstuvning af vand. Det vil typisk være 

en lavning i græsset. Lavninger kan suppleres 

med kanter for at øge volumenet. Da der kan 

være risiko for, at der samler sig aflejringer i 

græsset, eller at græsset tager skade ved hyp-

pige oversvømmelse, lægges ofte et lag af grus 

og sten i bunden. Tørre bassiner kan placeres, 

hvor der er et meget højt grundvandsspejl - det 

er målt til 0,5-1 meter under terræn. Her vil der 

i vintersæsonen stå blankt vand. Nedsivning fra 

disse bassiner vil være meget begrænset, og vil 

formentlig kun forekomme om sommeren.

Sø eller vådt bassin

Hvis der er dårlige nedsivningsbetingelser kan 

der etableres en sø, hvor kan ske en opstuvning 

af vand med et permanent vandspejl. Søen for-

synes med en olieudskillerfunktion, så overfla-

devandet ikke forårsager forurening af vandløb 

mv., og en membran for at vandspejlet sikres. 

Vand fra befæstede arealer og tage kan transpor-

teres i vandrender til den åbne sø.

Faskiner

Faskiner kan anvendes til at forsinke regnvandet 

inden nedsivning. En faskine er et hulrum op-

fyldt med et bærende materiale, som indeholder 

mange hulrum til at optage et større volumen af 

regnvand. Vandet ledes langsomt ud til det om-

kringliggende terræn gennem udsivning. Faski-

nen udformes ofte som en lang og smal rende, 

på den måde opnås størst mulig overfladeareal 

på siderne, hvor infiltrationen sker. 
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Forhold til anden 
planlægning og lovgivning
Lejre Kommuneplan 2017

Kommuneplanens rammer er grundlaget for lokalplaners indhold. Rammerne består af over-

ordnede bestemmelser for de enkelte områders anvendelse, bebyggelsestæthed m.m.

Bestemmelserne bliver først mere detaljerede, når der er udarbejdet en lokalplan for et om-

råde.

Når rammebestemmelser er indarbejdet i en lokalplan, er de retligt bindende for de ejendom-

me, der er omfattet af lokalplanen. Lokalplanområdet er i Lejre Kommuneplan 2017 udlagt 

som rammeområde 6.B3, som er et større boligområde ved Skovvej, Elmevej, Birkevej, Has-

selvænget, Bøgevej, Lindevej, Kløvermarken og Roskildevej.

Rammebestemmelser for 6.B3

Generel anvendelse: Boligområde.

Specifik anvendelse: Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Boligformål med tilhørende kol-

lektive anlæg som f.eks. lokaler til fritidsformål og bebyggelse til offentlige formål.

Zonestatus: Byzone.

Max. bebyggelsesprocent: Max. 30 % for åben-lav boligbebyggelse. Max. 40 % for tæt-lav bo-

ligbebyggelse. Max. 45 % for anden bebyggelse.

Max. antal etager: 1,5 etage.

Max. højde: 8,5 meter.
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Eksisterende lokalplan: Lokalplan nr. 43 for areal ved Skovvej. Lokalplan nr. 49 for Kløver-

marken. Lokalplan nr. 58 for ældreboliger ved Elmevej og areal ved Skovvej. Lokalplan nr. 72 

for boligområder på Skovvej. Lokalplan nr. 76 for en del af matr.nr. 27-b, Kirke Hvalsø by.

Fingerplan 2019

Ifølge Fingerplan 2019 skal egentlig byudvikling ske i tilknytning til eksisterende bysamfund 

og være af lokal betydning. Byudviklingen på Skovgården sker i eksisterende byzone i den 

sydlige del af Hvalsø By. Rækkehusene vil være med til at dække et lokalt behov for mindre 

boliger.

Zoneforhold

Lokalplanområdet ligger i byzone, og forbliver i byzone med lokalplanens vedtagelse.

Museumsloven

På baggrund af museumsloven § 25 har Roskilde Museum foretaget arkæologiske prøve-

gravninger af området, og registreret nogle fund i den nordøstlige del af lokalplanområdet, 

der bevirker, at der skal foretages yderligere udgravninger, førend lokalplanområdet vil 

kunne tages i anvendelse.

Naturbeskyttelsesloven

Indenfor lokalplanområdet er der ikke registreret med nogen § 3 områder, og der er ikke no-

gen yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. 

Grundvands- og drikkevandsinteresser

Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Lokalplanen 

indeholder derfor bestemmelse om, at der inden for området ikke må etableres aktiviteter 

eller anlæg, der indebærer risiko for nedsivning af forurenende stoffer.

Bolig- og butiksområder herunder parkeringsarealer anses normalt ikke for aktiviteter eller 

anlæg, der indebærer risiko for nedsivning af forurenende stoffer.

Til aktiviteter eller anlæg, som medfører en væsentlig for forurening af grundvandet regnes

f.eks.: Autoophug med demontering og aftapning af kemikalier, anlæg for nyttiggørelse eller 

bortskaffelse af affald, jordrenseanlæg, større nedgravede tanke og rørledninger med olie, 

benzinstationer, asfaltfabrikker, kemiske virksomheder, raffinaderier, glasuld- og mineral-



13

uldsfabrikker, træimprægneringsvirksomheder mv.

Jordforurening

Skovgården er områdeklassificeret. Det betyder, at grunden kan være lettere forurenet. Den 

lettere forurening findes især i byerne og stammer typisk fra længere tids forureningspåvirk-

ning fra flere kilder så som bilers udstødning og industriens emissioner. Alle byzoner skal 

som udgangspunkt områdeklassificeres. Kommunen kan dog udtage større sammenhæn-

gende områder af områdeklassificeringen.

Servitutter

Der er en deklaration af 15. maj 2012 vedr. en spildevands- og regnvandsledning. Det er for-

budt i det på kortet viste servitutbælte omkring ledningerne at bygge, foretage beplantning 

af træer eller buske med dybtgående rødder eller overhovedet iværksætte noget, der kan 

være til skade for ledningerne, til hinder for adgangen til ledningerne eller til hinder eller 

skade for eftersyn, reparations- eller vedligeholdelsesarbejder.
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Spildevand og regnvand

Lokalplanområdet indgår i Lejre Spildevandsplan 2016, hvori der står, at området skal se-

paratkloakeres. Derfor skal der udarbejdes et spildevandstillæg, som tillader at regnvandet 

håndteres lokalt. Lokalplanen regulerer også håndteringen af regnvand og foreskriver, at 

regnvand kan håndteres og nedsives lokalt ved enten at etablere grøfter, regnbede, per-

meabel belægning, infiltrationsplæner, rendefaskiner, faskiner, grønne tage eller lignen-

de. Regnvandet kan også genanvendes til tøjvask, toiletskyl eller lignende eller ledes til 

regnvandsbassiner/-søer.

Støj

I Miljøstyrelsens vejledning fra 2007 om ’Støj fra veje’ er de vejledende grænseværdier for 

trafikstøj beregnet til planlægningsbrug, og gælder for udlægning af nye støjfølsomme områ-

der langs eksisterende veje.

Den vejledende grænseværdi for trafikstøj i boligområder er Lden 58 dB. Områder udlagt til 

boligformål skal jævnfør Miljøstyrelsens vejledning sikres et støjniveau fra veje, som ikke 

overskrider 58 dB, og i nye boligområder med støj bør der som udgangspunkt foretages en 

detaljeret støjkortlægning af området. 

Lejre Kommune har på denne baggrund bedt Klimahuse om at få udarbejdet en støjkortlæg-

ning af området. 

Ny Ringsted
vej

Himmelev 
behandlingshjem
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Dernæst skal det jævnfør vejledningen belyses, hvordan støjafskærmning og andre foran-

staltninger kan sikre, at støjniveauet kommer ned på 58 dB overalt i området – både ved faca-

derne og på de udendørs opholdsarealer. De støjbegrænsende foranstaltninger bør indarbej-

des som forudsætninger for den fremtidige anvendelse af området. Derfor er der stillet krav 

om etablering af støjhegn i lokalplanens bestemmelser.

Uden støjskærm

Med støjskærm
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Jævnfør planlovens § 15a må en lokalplan kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom 

anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger 

m.v. kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.

Vandforsyning

Lokalplanområdet ligger i Hvalsø Vandværks forsyningsområde, som derfor skal forsyne 

lokalplanområdet med vand.

Veje og trafik

Vejadgang til arealet skal ske fra Ny Ringstedvej. 

Sideløbende med lokalplanen bliver der indgået en udbygningsaftale om etablering af vej-

anlæg på Ny Ringstedvej herunder etablering af krydsningshelle, forskydning af kørebane, 

opsætning af granitsten samt arealoverførsel til vejmatrikel.

Miljøvurdering af planer og programmer

Efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal kommunen gennemføre en mil-

jøvurdering, hvis en given plan må antages at få væsentlig virkning på miljøet. Som hovedre-

gel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet 

af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor ”screenes”, dvs. at der skal gennemfø-

res en kort indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. 

Ud fra ”screeningen” besluttes det, om en plans virkning på miljøet har en karakter og et om-

fang, der kræver, at der bliver gennemført en egentlig miljøvurdering.

Konklusion på miljøscreeningen

Lejre Kommune har foretaget en miljøscreening af lokalplanen, og konkluderer på denne 

baggrund, at det ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanen.
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Lokalplanens bestemmelser

Med hjemmel i lov om planlægning - lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 
- fastsættes følgende bestemmelser for området nævnt i § 2:

                                                                                                                                                                                               

§ 1 Formål med lokalplanen 

  Lokalplanens formål er:

§ 1.1 at muliggøre byudvikling ved Skovgården.

§ 1.2 at indpasse bebyggelsen bedst muligt til det omkringliggende bymiljø.

§ 1.3 at sikre, at gennemgående stisystemer og grønne korridorer føres igennem til 
de nye boligområder.

§ 1.4 at forebygge luftforurening fra brændeovne og pejse.

§ 2 Område og zonestatus

§ 2.1  Lokalplanen omfatter matrikel 5a og 64b, begge Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø 
- se kortbilag 1.

§ 2.2  Lokalplanområdet ligger i byzone.

§ 3 Lokalplanområdets anvendelse

§ 3.1  Lokalplanområdet skal anvendes til boligformål i form af tæt-lav boligbebyg-
gelse.

§ 4 Udstykning

§ 4.1   Rækkehusene kan udstykkes med en grund på minimum 150 m2 pr. grund. Det 
resterende areal skal udstykkes til en fælles matrikel.

§ 5 Veje, stier, parkering og belysning

§ 5.1 Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Ny Ringstedvej. 

§ 5.2 Der skal anlægges 1,5 parkeringsplads pr. bolig, hvor af garage/carport kan 
tælles med. Parkeringspladserne skal anlægges omkring en fælles adgangsvej 
med vendeplads - se kortbilag 3.

§ 5.3 Vejen skal etableres som privat fællesvej. Adgangsvejen skal etableres med 
kørefastbelægning. Parkeringsbåsene skal etableres med permeabel belægning 
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som græsarmenering eller lignende, og fremstå grønne.

§ 5.4 Vejen skal være belyst med pullerter med en maksimal lyspunkthøjde på 1,2 
meter. Pullerterne skal være afskærmet, så de ikke giver gener til omgivelserne. 
De interne stier til boligerne skal ligeledes belyses med pullerter.

§ 5.5 Der skal anlægges stier med adgang til Skovvej som vist på kortbilag 3. 

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

§ 6.1 Al boligbebyggelse skal placeres indenfor de angivne byggefelter, som er vist 
på kortbilag 2.

§ 6.2  Boligbebyggelsen skal opføres i 1 plan med en maksimal bygningshøjde på 4 
meter med fladt tag eller ensidig taghældning med en maksimal taghældning 
på 15 grader. Boligbebyggelsen kan fortande sig ned i landskabet, hvor terræn-
forholdene giver mulighed for det.

 § 7 Bebyggelsens ydre fremtræden

§ 7.1 Facader på boligbebyggelsen skal etableres som blank mur i lysegule, lysegrå 
eller lysebrune teglsten. Mindre bygningsdele som karnapper og lignende kan 
udføres i varmebehandlet træ eller sortmalet træ. 

§ 7.2 Tag skal dækkes med sort tagpap eller sedum. Solenergianlæg skal skjules bag 
murkronen.

§ 7.3 Tagrender, nedløbsrør og taghætter skal udføres i stål eller overfladebehandlet 
zink.

§ 7.4 Vinduer og døre skal udføres i træ, metal eller i en kombination af disse.

§ 7.5 Vinduer, døre, vindskeder, stern og lignende skal fremstå i farver som fremgår 
af bilag 4.

§ 7.6 Carporte, garager, udhuse og lign. kan udføres med facader helt i træ i samme 
farve som træbeklædningen på huset eller i samme farve som husets vinduer/
døre eller i sort. Carporte, garager, udhuse og lign. skal have samme tagbeklæd-
ning som huset eller fladt tag med ikke synligt tagmateriale. 

§ 7.7 Eventuelle varmepumper og lignende tekniske installationer skal være skjult 
bag træmateriale.

§ 8 Ubebyggede arealer

§ 8.1 De fælles friarealer skal anlægges og beplantes af udstykkeren i forbindelse 
med byggemodningen. Der skal plantes mindst 10 træer. Træerne skal have en 
minimumshøjde på 3 meter med en stammetykkelse på minimum 5 cm.

§ 8.2 Hegn i naboskel, mod vej, fælles friarealer og det åbne land etableres som hæk-
ke eller levende hegn eksempelvis bøg, liguster eller taks. Hække og levende 
hegn kan suppleres med trådhegn på indersiden i en højde på maks. 1,2 meter. 
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Der må ikke opsættes nogen form for plankeværk, flethegn og lignende.

§ 8.3 Placering af affaldscontainere skal overholde Lejre Kommunes Regulativ for 
Husholdningsaffalds krav til opstilling og adgangsvej mv. 

§ 8.4 Der må ikke indenfor lokalplanens område etableres udendørsoplag, herunder 
henstilling eller parkering af køretøjer over 3.500 kg, campingvogne, containere, 
både og lignende.

§ 8.5 Inden for lokalplanområdet kan der tillades opførelse af nødvendige tekniske 
anlæg til forsyning af området, såfremt disse anlæg herunder udeenheder for 
varmepumper tilpasse den omkringliggende bebyggelse og afskærmes med 
beplantning eller træbeklædning af varmebehandlet eller sortmalet træ.

§ 9 Terrænregulering

§ 9.1 Der må terrænreguleres +/- 2,0 meter til naturligt terræn i indtil 2.5 meter fra 
naboskel.

§ 9.2 For at gøre det muligt at opsætte et støjhegn i niveau med Ny Ringstedvej kan 
der lægges jord op ad den eksisterende skrænt, så skrænten forskydes ind i 
lokalplanområdet - se nedenstående kort. Desuden skal der etableres en mindre 
vold på 0,5-1,0 meter ind mod naboen mod nord, som vist på nedenstående 
kort.

§ 10 Grundvand og regnvand

§ 10.1 Der må ikke etableres aktiviteter eller anlæg, der indebærer risiko for nedsiv-
ning af forurenende stoffer.

§ 10.2 Regnvandet skal håndteres og nedsives lokalt ved enten at etablere grøfter, 
regnbede, permeabel belægning, infiltrationsplæner, rendefaskiner, faskiner, 
grønne tage eller lignende. Regnvandet kan også genanvendes til tøjvask, toilet-
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skyld eller lignende eller ledes til regnvandsbassiner/-søer.

 Anlæg til håndtering af regnvand skal udformes naturligt, som illustreret i 
lokalplanens redegørelse side 9-10.

§ 11 Støjdæmpende foranstaltninger

§ 11.1 Miljøstyrelsens grænser for vejstøj på boligområdets opholdsarealer (max. 58 
dB) skal overholdes.

 Som støjdæmpende foranstaltninger skal der opsættes et støjhegn på 2,00-2,50 
meter på den kortet viste strækning. 

 Støjhegnet skal fremstå i en farve, som falder naturligt i med omgivelserne f.eks. 
sort, mørkebrun, grøn umbra. Hele støjhegnet inkl. eventuelle metalrammer og 
lignende skal have samme farve. Støjhegnet skal  beplantes på begge sider med 
stedsegrøn beplantning. Støjhegnet skal være støjabsorberende.

§ 12 Grundejerforening

§ 12.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grund-
ejere inden for lokalplanens område.

§ 12.2 Grundejerforeningen skal oprettes, når 50 % af grundene er solgt.

§ 12.3 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af veje, stier, parkerings-
pladser, affaldsplads, grønne arealer, når disse er anlagt. Veje, stier, parkerings-
pladser, affaldsplads, grønne arealer skal overdrages med skøde til grundejer-
foreningen. 

§ 12.4 Hvis Lejre Kommune forlanger det, skal grundejerforeningen optage medlem-
mer fra tilgrænsende områder eller sammenslutte sig med en eller flere bestå-
ende grundejerforeninger for tilgrænsende områder.
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§ 13 Forudsætninger for ibrugtagning

§ 13.1 Ny bebyggelse må først tages i brug, når de i § 5 nævnte veje, parkeringspladser 
og stier er anlagt og belysning er etableret.

§ 13.2  Ny bebyggelse må først tages i brug, når den i § 8.1 nævnte beplantning er etab-
leret.

§ 13.3 Ny bebyggelse må først tages i brug, når der er sket tilslutning til spildevands-
forsyning og etableret anlæg til håndtering af regnvandet som beskrevet i § 10.

§ 13.4 Ny bebyggelse må først tages i brug, når det i § 11.1 nævnte støjhegn er etable-
ret.

§ 14 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

§ 14.1 Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må de 
ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke benyttes på en måde, der kan 
foregribe den endelige lokalplan. Der gælder efter § 17 i lov om planlægning et 
midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse.

§ 14.2 Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.

§ 14.3 Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag til lokalplanfor-
slaget er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen på visse betingelser give tilladelse 
til anvendelse af en ejendom i overensstemmelse med lokalplanforslaget.

§ 14.4 Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil lokalplanforslaget er endeligt 
vedtaget. Dog højst et år efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

§ 15 Lokalplanen retsvirkninger

§ 15.1 Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokal-
planen, må ejendomme, der er omfattet af planen, jf. Planlovens § 18, kun ud-
stykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens 
bestemmelser.

§ 15.2 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. 
Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af anlæg mv., 
der er indeholdt i lokalplanen.

§ 15.3 Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempel-
ser af lokalplanens bestemmelser, under forudsætning af, at det ikke er i strid 
med hovedprincipperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen 
kan kun gennemføres ved at tilvejebringe en ny lokalplan med offentliggørelse 
og mulighed for indsigelser og ændringsforslag.

§ 15.4 Hvis forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggel-
sesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. 
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Vedtagelsespåtegning

Lokalplan LK 73 for rækkehuse ved Skovgården i Hvalsø er vedtaget som forslag den XXX

I henhold til § 27 i planloven er foranstående Lokalplan LK 73 for rækkehuse ved Skovgår-

den i Hvalsø vedtaget endeligt XXX.

   Lejre den

   Carsten Rasmussen  Inger Marie Vynne

   borgmester   /  kommunaldirektør
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Kortbilag 1. Lokalplanområdets afgrænsning
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Kortbilag 2. Byggefelter
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Kortbilag 3. Illustrationsplan
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Kortbilag 4. Jordfarveskala



Forslag til
Kommuneplantillæg nr. 13 til 
Lejre Kommuneplan 2017 for
et boligområde ved Lindegården 
i Ejby
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Lokalplan LK 77 for et boligområde ved Lindegården i Ejby er i Lejre Kommuneplan 
2017 udlagt som rammeområde 2.B4, en del af rammeområde 2.B7 samt en del af 
rammeområde 2.R3.

Kommuneplantillæg nr. 13 for et boligområde ved Lindegården i Ejby

Da Lokalplan LK 77 for et boligområde ved Lindegården i Ejby dækker hele matrikel 
3dg Ejby By, og rammeområde 2.B4 i Lejre Kommuneplan 2017 kun dækker ca. 2/3 
af det areal, som er udlagt til boligområde, er det nødvendigt at ændre på rammeaf-
grænsningen mellem rammeområde 2.B4 og 2.B7, således at hele den del af matrikel 
3dg, som det er muligt at bygge på, ligger i rammeområde 2.B4. Desuden er der et 
behov for at ændre på rammebestemmelserne, så det er muligt at etablere tæt-lav 
boligbebyggelse i 2 etager med en maksimal højde på 8.5 meter, ligesom det er i ram-
meområde 2.B7. Sideløbende med Lokalplan LK 77 er der derfor udarbejdet dette 
Kommuneplantillæg nr. 13 til Lejre Kommuneplan 2017, som ændrer på disse ram-
meforhold.

Baggrund og indhold
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Generel anvendelse: Boligområde.

Specifik anvendelse: Åben-lav boligbebyggelse.

Zonestatus: Byzone.

Max. bebyggelsesprocent: Max. 30 % for åben-lav bolig-

bebyggelse.

Max. antal etager: 1,5 etage.

Max. højde: 7,5 meter.

Eksisterende lokalplan eller byplan: Lokalplan LK 07 

for et boligområde ved Lindegården.

Særlige bestemmelser: Vejadgang skal ske til Ejby Hav-

nevej.

Generel anvendelse: Boligområde

Specifik anvendelse: Åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav 

boligbebyggelse.

Zonestatus: Byzone og landzone

Max. bebyggelsesprocent: Max. 30 % for åben-lav bolig-

bebyggelse. Max. 40 % for tæt-lav boligbebyggelse.

Max. antal etager: 2 etager.

Max. højde: 8,5 meter.

Eksisterende lokalplan eller byplan: Lokalplan LK 07 

for et boligområde ved Lindegården.

Særlige bestemmelser: Vejadgang skal ske til Ejby Hav-

nevej.

Eksisterende rammebestemmelser for 2.B4  Fremtidige rammebestemmelser for 2.B4

2.B4
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Generel anvendelse: Boligområde

Specifik anvendelse: Åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav 

boligbebyggelse.

Zonestatus: Byzone og landzone

Max. bebyggelsesprocent: Max. 30 % for åben-lav bolig-

bebyggelse. Max. 40 % for tæt-lav boligbebyggelse.

Max. antal etager: 2 etager.

Max. højde: 8,5 meter.

Eksisterende lokalplan eller byplan: Ingen.

Særlige bestemmelser: Vejadgang skal ske til Ejby Hav-

nevej.

Generel anvendelse: Boligområde

Specifik anvendelse: Åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav 

boligbebyggelse.

Zonestatus: Byzone og landzone

Max. bebyggelsesprocent: Max. 30 % for åben-lav bolig-

bebyggelse. Max. 40 % for tæt-lav boligbebyggelse.

Max. antal etager: 2 etager.

Max. højde: 8,5 meter.

Eksisterende lokalplan eller byplan: Ingen

Særlige bestemmelser: Vejadgang skal ske til Ejby Hav-

nevej.

Eksisterende rammebestemmelser for 2.B7  Fremtidige rammebestemmelser for 2.B7

2.B7



Noter fra borgermøde 11. november 2020 om Lindegården 

 

Peter Saabye: Der er samme fortæthed, som de omkringliggende byggerier. Nogle 
stænger har samme længde som parcelhusene, andre som Lindelunden. 1½ plan 
giver en dårlig udnyttelse af 1. salen. 1½ plan bliver ofte højere for at få en bedre 
udnyttelse af 1. salen. Der kan ikke komme nogen ordentlig økonomi i 1½ plan. 

Jesper Thygesen: Hvis vi bygger det hele i 2 plan bliver det en bebyggelsesprocent på 
30 %, mens bebyggelsesprocenten kun bliver 15%, hvis vi holder det i et plan. 

Anne Berg fra Bramslund: Er I gået fra 8,5 meter til 7 meter? 

Jesper T.: Det er kommuneplanen, som giver mulighed for en maksimal 
bygningshøjde på 8,5 meter. Vi kan godt holde det på 7 meter i højden. 

Peter S.: Den mindste svarer til 2-3 lejligheder, og det bliver ikke længere end 
Lindelunden. Vi har ikke været nede at projektere det her i mindste detalje. Vi 
kommer nok ned til at fortande det. 

Jan Larsen fra Anders Rasmussensvej: Lidt ærgerligt, at vi er med på bagkant. I LK 07 
var der mere plads ved søerne. Tiden er ikke til at få mindre grønne områder. Hvis I 
bygger i 7 meters ved Anders Rasmussensvej bliver det meget højt i forhold til dem, 
der ligger lavt. Ikke godt med parkeringspladser med høje lysmaster. Vi har i 
forvejen problemer med trafikken på Ejby Havnevej/Knudsvej. 

Poul Rævdal fra Ejby Bylaug: Vi har allerede fremsendt noget til kommunen omkring 
trafikken på Ejby Havnevej. Jeg ser frem til, at der skal ske noget på arealet, så man 
kan komme til at bo ind til et grønt område. 

Heidi Pedersen Lindelunden: Jeg var lidt nervøs for det oplæg, som vi har fået (red: i 
forbindelse med udstykningssagen). Vi har været bekymret for højden. Vi har ikke 2 
plans i Ejby. Det må ikke være et tæt bebygget område. 

Jens Kristian Jensen fra Udvalget for Teknik & Miljø: Dejligt med denne 
kommunikation. Vi skal holde det i 1 plan ud mod det eksisterende. Og måske grave 
noget af det i 2 plan lidt ned i terrænet. 

Bjørn Lykke Sørensen fra Udvalget for Teknik & Miljø: Skråningen 2 er i både 1 og 2 
plan, så man kan godt lave en kombination. 



Peter Saabye: Parcelhuskvartererne er faktisk ret tætte med skure. Se, hvor meget 
luft der er imellem blokkene her. 

Jan Larsen: Godt med 1 plan ved Anders Rasmussensvej. Det er en god ide at lave 
det lavt rundt i kanten. 

Jesper Thygesen: Vi ved godt, at behovet for et plan er langt større. Men vi er nødt 
til at have nogle 2 plans også for at få kvadratmetre nok, og en ordentlig økonomi i 
projektet. 

Ivan Mott, formand for Udvalget for Teknik & Miljø: Vil I være indstillet på lave et 
byggefelt med 1 plan? 

Jesper: Ja, vi vil gerne tilpasse os til markedet og landskabet. 

Ivan Mott: Det er godt, hvis vi kan blive enige om noget realistisk. 

Jan Larsen: Kig lidt på de bluespots. Der står vand. Synd, at man giver køb på den 
gamle plan LK 07 med alt det grønne. 

Jesper Thygesen: Vi skal se på drænene, og måske skal nogle af dem omlægges. Det 
står i lokalplanen, at vi skal lave trampestierne. 

Ivan Mott: Det er jo op til bygherrerne at sikre. 

Anne Berg: Kan adgangsvejen komme lidt mere skrå ind, så naboerne ikke kan høre 
bilerne, når de holder og skal ud på Ejby Strandvej. 

Peter Saabye: Når 2. etape bliver etableret er der tænkt endnu en udkørsel til Ejby 
Havnevej, men det er ikke meningen, at man skal kunne fræse rundt. Der skal 
tænkes på folks sikkerhed. 

Jens Kristian Jensen: Godt, hvis det kan graves det lidt ned, og fortande det lidt. 

Poul Rævdal: Kan vi få den præsentation til Ejby Byforum? 

Jesper Thygesen: Vi skal have lavet den lokalplan, og have sendt den ud i høring. 

Anne Berg: Hvis der flytter mange flere derud, så bliver det umuligt at gå på Ejby 
Havnevej.  

Ivan Mott: Vi skal være fremme i skoene for at sikre en god trafikafvikling, og sikrer 
de bløde trafikanter. 



Forslag til 
Lokalplan LK 77
for rækkehuse ved
Lindegården i Ejby
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En lokalplan er...

En lokalplan er en plan, hvori Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune kan fastsætte bin-

dende bestemmelser for et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt 

ejendom.

Lokalplanerne kan bruges til at fastlægge, hvad forskellige områder fremover skal anvendes 

til, og hvordan bebyggelse, veje og friarealer mv. skal udformes. Herigennem kan Kommu-

nalbestyrelsen påvirke kvaliteten af de fysiske omgivelser i kommunen. Samtidig er udar-

bejdelse af et planforslag til en lokalplan velegnet til at gennemtænke planlægningsmæssige 

problemstillinger, og processen giver mulighed for dialog med borgerne om planlægningen.

En lokalplan er bygget op af en redegørelse og juridiske bestemmelser.

Lokalplanens redegørelse beskriver indledningsvis planens intentioner og baggrund samt 

dens forhold til anden planlægning. I lokalplanens bestemmelser fastsættes planområdets 

afgrænsning, konkrete bestemmelser for udnyttelsen, byggeriet, infrastruktur mv. samt pla-

nens retsvirkninger.

Lokalplaner gælder fremtidige forhold. Den er altså ikke til hinder for, at nuværende lovlig 

anvendelse kan fortsætte. Der er heller ikke handlepligt på lokalplanens bestemmelser, men 

ved fremtidige ændringer i området skal lokalplanens bestemmelser overholdes.

En lokalplan sætter rammerne for et områdes anvendelse og udvikling, men en lokalplan er 

ikke i sig selv en tilladelse eller godkendelse.

Det kan være nødvendigt at søge om tilladelser eller godkendelser fra relevante myndighe-

der inden dit projekt kan realiseres.

En lokalplan skal efter reglerne i planloven annonceres og fremlægges som forslag i mini-

mum 4 uger. Kommunalbestyrelsen kan dog fastsætte, at et planforslag skal fremlægges i 

minimum 8 uger, hvis man finder det nødvendigt.

I denne periode har alle mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag til 

planen. Hvis planen ikke ændres væsentlig kan den herefter vedtages endeligt af Kommu-

nalbestyrelsen.
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Hvad er en lokalplan i Lejre Kommune?
Lokalplanerne i Lejre Kommune skal understøtte det gode liv på landet - nu og for fremtidi-

ge generationer. Lokalplanerne skal nemlig bruges som et værktøj til at sikre de stedbundne 

værdier i lokalsamfundene.

Overflødiggjorte bygninger skal have nyt liv, og der skal ved lokalplanlægning skabes 

grundlag for, at bygningerne kan anvendes til nye funktioner, så som boliger, bofællesska-

ber, erhverv eller til fællesfaciliteter for lokalsamfundene.

Lokalplanerne skal også være med til at skabe naturlige mødesteder, både formelle og ufor-

melle, som er med til at understøtte fællesskaberne og give liv i byerne og landsbyerne.

Lokalplanerne skal bidrage til at sikre nye levesteder for planter og dyr - og derved øge 

artsdiversiteten.

Lokalplanerne skal medvirke til at sikre en bæredygtig udvikling af Lejre Kommune.
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Redegørelse

Områdets historie
I Lejre Kommune er historien et aktiv. Overalt er der spor af vores fælles fortid
- bronzealdergravhøje, jernalderbopladser, landsbyer med spor tilbage fra landbo-
reformernes tid i slutningen af 1700-tallet, sten- og jorddiger mv. Når vi planlægger 
for et nyt område, er det derfor vigtigt at se det ind i en historisk sammenhæng.

Matrikel 3dg Ejby By, Rye hørte førend ind under Lindegården, men bliver i dag drevet fra 

landbrugsejendommen på Åvej 1 i Ejby. Midt på arealet ligger der en jættestue, som er et 

beskyttet fortidsminde - se mere om dette på side 10.

Høje målebordsplade fra 1842-1899
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Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet ligger nord for Ejby. Området er mod syd og vest afgrænset af den eksi-

sterende parcelhus- og rækkehusbebyggelse ved Anders Rasmussensvej, Bramsnæslund og 

Lindelunden. Mod øst er området afgrænset af det åbne land og mod nord af Lindegården 

og Ejby Havnevej. 

Hele lokalplanområdet udgør et areal på  8,1 hektar. I 2009 blev der udarbejdet en Lokal-

plan LK 07 for et boligområde ved Lindegården, som udlagde 5,7 hektar af området til par-

celhuse, og overførte dette areal til byzone.

Området ligger i et let bølget morænelandskab fra sidste istid. Området fremstår som et 

åbent landskab mod øst, mens det frie udsyn mod nord er forhindret af terrænformationer. 

Terrænet er let skrående fra vest mod øst.

Lokalplanens baggrund og formål
I 2009 blev der udarbejdet en lokalplan, som gjorde det muligt at etablere nogle parcelhuse 

på arealet ved Lindegården. Denne lokalplan er imidlertid aldrig realiseret. Nu ønsker et 

par lokale bygherrer at skabe et nyt boligområde med aftryk fra fortiden – skabt af lokale, 

for de lokale og alle andre interesserede.
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De ønsker at skabe en bæredygtig fremtid for lokalområdet, i den forstand, at nye boligty-

per bl.a. vil tilgodese de seniorer, der allerede bor i området, og som ønsker at flytte til en 

mindre bolig eller at skifte fra ejerbolig til leje- eller andelsbolig. Boligområdet kan da bi-

drage til at skabe en rotation, og dermed tilflytning til området, når der skabes plads til nye 

beboere i de ældre parcelhuse, som kan frigives til tilflyttere.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at opføre rækkehuse i et tidssvarende udtryk og varierende 

boligstørrelser og ejerformer. De grønne friarealer skal være fællesarealer, som vil være til-

gængelige og centrale for alle. Den fredede jættestue midt på matriklen vil sætte sit aftryk 

og kunne aflæses i disponeringen af arealerne, hvor boligstokkene placeres ud fra stendys-

sen som centerpunkt, og hvor adgangs- og tilkørselsvejene ligeledes underlægger sig denne 

struktur.

Rækkehusene kan bygges i 2 plan, hvorved bygningernes klimaskærm reduceres og friarea-

lerne øges. Dette vil ligeledes give mulighed for en diversitet i boligudbuddet, med boliger 

liggende i terræn til for eksempel seniorer, boliger på 1. sal til unge, eller familieboliger i to 

plan med lodret lejlighedsskel. Dette kan med et moderne bygningsudtryk lade sig gøre i en 

højde på maks. 7,5 m. Rækkehusene i den sydlige del må dog kun opføres i 1 plan - se kort-

bilag 3.

Bebyggelsen tænkes i et nutidigt design udført bl.a. med nyere tids byggemetoder ud fra 

klimamæssige hensyn. Facaderne kan fremstå i mur og tegl eller være opbygget som lette 

konstruktioner beklædt i træ, cementplader eller stålplader. Tagene kan være ensidige, sad-

deltage med svag hældning eller flade, udført i tegl, tagpap eller plademateriale.

Bebyggelsen vil blive indpasset i det kuperede terræn (se kortbilag 5), og orienteret i en vif-

te omkring gravhøjen (se kortbilag 3). Bebyggelsesprocenten for delområde 1A-1C må ikke 

overstige 30 % for delområdet under ét og for delområde 1D 34% for delområdet under ét. 

Lejre Kommune ønsker at sikre ren luft til beboere og naboer. Der er derfor ikke mulighed-

for at etablere brændeovne inden for lokalplanområdet, da lokalplanen fastlægger, at be-

byggelse, bortset fra en eventuel fælles kedelcentral, ikke kan opføres med skorsten. Denne 

regulering sker også med henblik på at forebygge eventuelle klagesager forbundet med 

luftforurening.
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Lokal afledning af regnvand - LAR

Regnbede

Et regnbed er en lavning med vegetation, egnet 

til at opstuve og infiltrere regnvandet. Regnbe-

dets kapacitet kan udvides, hvis det suppleres 

med en underliggende faskine. Der kræves 

anvendt planter, der både skal kunne tåle tørre 

og meget våde forhold. Regnbede kan indehol-

de en stor variation i plantevalg, med mange 

stauder, eller de kan være mere enkle med ro-

buste græsser, buske eller træer, som er lette at 

vedligeholde.

Åbne vandrender

Overfladevandet fra veje og tage kan ledes til 

åbne render. Vandrenderne skal sikre, at van-

det bliver transporteret videre. Renderne vil 

ofte fortrinsvis være græsbeklædte, men hvor 

faldforholdene bliver for stejle, bør vandren-

derne befæstes med natursten, der sikrer, at 

der ikke sker erosion af bundløbet, så der sker 

sedimenttransport til eventuelle efterfølgende 

bassiner. Vandrenderne vil, hvor jordbundsfor-

holdene tillader det, medvirke til forsinkelse 

og øget nedsivning. 

Risterasser

Vandrender kan suppleres med risterrasser, 

som er trapper med mindre flade bassiner efter 

hinanden, som kan forsinke og nedsive det af-

strømmende vand.
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Tørre bassiner

Tørre bassiner er arealer, hvor der sker en midler-

tidig opstuvning af vand. Det vil typisk være en 

lavning i græsset. Lavninger kan suppleres med 

kanter for at øge volumenet. Da der kan være risi-

ko for, at der samler sig aflejringer i græsset, eller 

at græsset tager skade ved hyppige oversvøm-

melse, lægges ofte et lag af grus og sten i bunden. 

Sø eller vådt bassin

Hvis der er dårlige nedsivningsbetingelser kan 

der etableres en sø, hvor kan ske en opstuvning af 

vand med et permanent vandspejl. Søen bør for-

synes med en olieudskillerfunktion, så overflade-

vandet ikke forårsager forurening af vandløb mv., 

og en membran for at vandspejlet sikres. Vand 

fra befæstede arealer og tage kan transporteres i 

vandrender til den åbne sø.

Faskiner

Faskiner kan anvendes til at forsinke regnvandet 

inden nedsivning. En faskine er et hulrum op-

fyldt med et bærende materiale, som indeholder 

mange hulrum til at optage et større volumen af 

regnvand. Vandet ledes langsomt ud til det om-

kringliggende terræn gennem udsivning. Faski-

nen udformes ofte som en lang og smal rende, på 

den måde opnås størst mulig overfladeareal på 

siderne, hvor infiltrationen sker. 
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Forhold til anden 
planlægning og lovgivning

Lejre Kommuneplan 2017
Kommuneplanens rammer er grundlaget for lokalplaners indhold. Rammerne består af 

overordnede bestemmelser for de enkelte områders anvendelse, bebyggelsestæthed m.m.

Bestemmelserne bliver først mere detaljerede, når der er udarbejdet en lokalplan for et om-

råde. Når rammebestemmelser er indarbejdet i en lokalplan, er de retligt bindende for de 

ejendomme, der er omfattet af lokalplanen.

Lokalplanområdet er i Lejre Kommuneplan 2017 udlagt som rammeområde 2.B4, en del af 

rammeområde 2.B7 samt en del af rammeområde 2.R3.

Rammebestemmelser for 2.B4 Lindegården ved Ejby
Generel anvendelse: Boligområde.

Specifik anvendelse: Åben-lav boligbebyggelse.

Zonestatus: Byzone.
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Max. bebyggelsesprocent: Max. 30 % for åben-lav boligbebyggelse.

Max. antal etager: 1,5 etage.

Max. højde: 7,5 meter.

Eksisterende lokalplan eller byplan: Lokalplan LK 07 for et boligområde ved Lindegården.

Rammebestemmelser for 2.B7 Lindegården øst
Generel anvendelse: Boligområde.

Specifik anvendelse: Blandet boligområde.

Zonestatus: Landzone.

Max. bebyggelsesprocent: Max. 30 % for åben-lav boligbebyggelse. Max. 40 % for tæt-lav 

boligbebyggelse.

Max. antal etager: 2 etager.

Max. højde: 8,5 meter.

Eksisterende lokalplan eller byplan: Ingen.

Særlige bestemmelser: Vejadgang skal ske til Ejby Havnevej.

Rammebestemmelser for 2.R3 Grønne områder i Ejby
Generel anvendelse: Rekreativt område.

Specifik anvendelse: Rekreativt område, der skal friholdes for bebyggelse.

Zonestatus: Byzone og Landzone.

Max. bebyggelsesprocent: Området skal friholdes for bebyggelse.

Kommuneplantillæg
Da nærværende rammelokalplan dækker hele matrikel 3dg Ejby By, og rammeområde 2.B4 

i Lejre Kommuneplan 2017 kun dækker ca. 2/3 af det areal, som er udlagt til boligområde, er 

det nødvendigt at ændre på rammeafgrænsningen mellem rammeområde 2.B4 og 2.B7, så-

ledes at hele den del af matrikel 3dg, som det er muligt at bygge på, ligger i rammeområde 

2.B4. Desuden er der et behov for at ændre på rammebestemmelserne, så det er muligt at 

etablere tæt-lav boligbebyggelse i 2 etager med en maksimal højde på 8.5 meter, ligesom det 

er i rammeområde 2.B7. Sideløbende med denne lokalplan er der derfor udarbejdet et Kom-

muneplantillæg nr. 13 til Lejre Kommuneplan 2017, som ændrer på disse rammeforhold.
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Fingerplan 2019
Ifølge Fingerplan 2019 skal det ved kommuneplanlægning sikres, at byudvikling i Det øv-

rige Hovedstadsområde sker i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af andre 

bysamfund.

Byudviklingen ved Lindegården kommer til at ske i direkte sammenhæng til Ejby. Største-

delen af området ligger i dag allerede i byzone, men Lokalplan LK 07 for Lindegården er 

aldrig realiseret.

Lokalplan LK 77 giver mulighed for opførelse af tæt-lav boligbebyggelse, hvilket der er et 

stort behov for i Ejby, som primært består af parcelhuse og sommerhuse.

Zoneforhold
Lokalplanens delområde A ligger i dag i byzone. Delområde B overføres først til byzone, 

når dette delområde detailplanlægges i en ny lokalplan.

Byggeloven
For forhold, som ikke er reguleret af lokal-

planen, gælder de bygningsregulerende 

bestemmelser i byggeloven og bygnings-

reglementet. Byggelovens krav om bygge-

tilladelse og anmeldelse samt krav til kon-

struktion og brandforhold gælder uanset 

lokalplanen.

Fortidsminder 
Midt i lokalplanområdet er der registreret 

et fortidsminde – en jættestue fra 3.300 f.kr. 

fra Tragtbægerkulturen. Den er velbevaret 

uden større skader. Jættestuen blev under-

søgt i 1870 med fund af flere genstande, 

restaureret i 1929, fredet i 1941 og igen re-

staureret i 1990. På arealet blev i 1883 regi-

streret yderligere to overpløjede gravhøje, 

hvor af den ene befinder sig inden for 100 
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meter-zonen, og derfor ikke bliver berørt. Den anden ligger i området, der skal byggemod-

nes, og skal derfor undersøges forinden. På grund af gravhøjene er en del af arealet omfattet 

af et såkaldt kulturarvsareal, hvor der er forhøjet risiko for at støde på fortidsminder. Des-

uden er der på området fundet en mønt fra middelalderen, som er erklæret danefæ, derfor 

må det formodes, at der findes flere lignende genstande.

Museumsloven
Inden for lokalplanområdet kan der være risiko for at støde på jordfaste fortidsminder un-

der anlægsarbejderne. Ejer/Bygherre har anmodet Roskilde Museum om en udtalelse i hen-

hold til museumslovens § 25, stk. 1. En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør for for-

pligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis der findes arkæologiske 

levn. Hvis der i forbindelse med forundersøgelse findes væsentlige skjulte fortidsminder 

skal bygherre betale for en egentlig arkæologisk undersøgelse.

Natur
Lokalplanområdet indeholder 3 vandhuller, hvis størrelse og udbredelse veksler alt efter 

årstiden og nedbørsmængden. Vandhullerne har tæt bevoksning omkring og er ved besig-

tigelse i forbindelse med lokalplanarbejdet registreret som § 3 arealer jævnfør naturbeskyt-

telsesloven.

Det nordlige vandhul Det sydvestlige vandhul

Grundvands- og drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Lokalpla-

nen indeholder derfor bestemmelser om, at der inden for området ikke må etableres aktivi-

teter eller anlæg, der indebærer risiko for nedsivning af forurenende stoffer.
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Bolig- og butiksområder herunder parkeringsarealer anses normalt ikke for aktiviteter eller 

anlæg, der indebærer risiko for nedsivning af forurenende stoffer.

Til aktiviteter eller anlæg, som medfører en væsentlig for forurening af grundvandet regnes 

f.eks.: Autoophug med demontering og aftapning af kemikalier, anlæg for nyttiggørelse el-

ler bortskaffelse af affald, jordrenseanlæg, større nedgravede tanke og rørledninger med 

olie, benzinstationer, asfaltfabrikker, kemiske virksomheder, raffinaderier, glasuld- og mi-

neraluldsfabrikker,  træimprægneringsvirksomheder mv. 

Jordforurening
Der er ikke registreret jordforurening i området.

Lavbundsarealer
I Kommuneplanens generelle rammebestemmelser står der, at det ved lokalplanlægning 

skal sikres, at lavbundsarealer og bluespotområder (områder, hvor regnvand ved store 

regnskyl samler sig) som udgangspunkt friholdes fra bebyggelse.

Servitutoversigt
Lokalplanen er ikke omfattet af deklarationer.

Spildevand og regnvand 
Lokalplanområdet indgår i Lejre Spildevandsplan 2016, hvori der står, at området skal spil-

devandskloakeres. 

Lokalplanen regulerer håndteringen af regnvand og foreskriver, at regnvand skal håndteres 

og nedsives lokalt ved enten at etablere grøfter, regnbede, permeabel belægning, infiltrati-

onsplæner, rendefaskiner, faskiner, grønne tage eller lignende. Regnvandet kan også genan-

vendes til tøjvask, toiletskyl eller lignende eller ledes til regnvandsbassiner/-søer.

Dræn er rørlagte vandløb, der er omfattet af vandløbsloven. Ejeren af det areal, hvor drænet 

løber, har pligt til at sikre, at drænet er vedligeholdt, og kan aflede vandet fra højere lig-

gende ejendomme. Der bør ikke bygges eller foretages beplantning ovenpå eller i umiddel-

bar nærhed af dræn. Hvis der findes dræn, som ligger uhensigtsmæssigt i forhold til byg-

geplanerne, kan man eventuelt undersøge, om det er en mulighed at omlægge drænet til et 

andet forløb. Efter vandløbsloven skal eksisterende vandløb, herunder rørledninger, dræn 
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og vandhuller respekteres. Hvis et dræn skal omlægges, skal Lejre Kommune først give til-

ladelse til det.

Vandforsyning
Lokalplanområdet skal forsynes med drikkevand fra Ejby Nye Vandværk.

Veje og trafik
Lokalplanområdet skal vejbetjenes via en ny privat fællesvej fra Ejby Havnevej. 

Miljøvurdering af planer og programmer
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal kommunen gennem-

føre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at få væsentlig virkning på miljøet. 

Som hovedregel er lokalplaner omfattet af lov om miljøvurdering. Disse planer skal derfor 

”screenes”, hvilket betyder, at der skal gennemføres en kort indledende vurdering af, om 

der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Ud fra ”screeningen” besluttes det, om en 

plans virkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der gennemføres en 

egentlig miljøvurdering.

Konklusion på miljøscreeningen

Landskabelige forhold: Hensynet til landskabets form og markante terrænforhold er indar-

bejdet i lokalplanen. Placering af bebyggelsen er forsøgt tilpasset den eksisterende bebyg-

gelse og helhedsplanen udlægger området til rækkehuse, således at den åbne struktur fast-

holdes frem for en mere tæt og kompakt udnyttelse. 100 meter beskyttelseszonen omkring 

gravhøjen og bevarelse af de eksisterende små vandhuller er samtidig med til at bevare en 

del af landskabets naturmæssige særpræg. Det er intentionen i lokalplanen, at området skal 

fremstå som varieret bebyggelse opført med klassiske materialer, i skala og i farver, der er i 

overensstemmelse med god dansk traditionel arkitektur. Lokalplanen fastlægger derfor ret-

ningslinier herfor.

Kulturhistoriske forhold: Inden for lokalplanens område er der registeret et fortidsminde, 

der er beskyttet efter § 29 i Museumsloven – en jættestue fra 3.300 f.kr. fra Tragtbægerkul-

turen. Tilgængeligheden til jættestuen øges via et stisystem med offentlig adgang og bidra-

ger dermed til en vigtig del af den kulturhistoriske formidling af dette særligt værdifulde 

fortidsminde. Lejre Kommune har udarbejdet en plejeplan for fortidsmindet. Formålet med 
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plejeplanen er at sikre og forbedre tilstanden af fortidsmindet og sikre at beskyttelseszonen 

omkring den fredede jættestue respekteres. 

Naturbeskyttelse: Inden for lokalplanområdet er der 3 vådområder, i form af 3 små vand-

huller, som har bevoksning omkring vandspejlet. Vandhuller er registreret som § 3-områder 

og lokalplanen indeholder bestemmelser om, at de skal bevares, vedligeholdes og friholdes 

for bebyggelse, og at der ikke må plantes buske eller træer ved søens syd- og vestside. Det 

anbefales, at der ikke plantes så tæt på bredderne, at bladnedfald vil kunne forurene søen. 

Der kan tillades en beskeden beplantning såfremt det er til gavn for dyrelivet i og omkring 

søen, og hvis der anvendes egnstypiske buske og træer. 

På baggrund af ovennævnte konklusioner af ”screeningen” af lokalplanforslag LK 77, er det 

Kommunalbestyrelsens vurdering, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplan-

forslaget.
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Lokalplanens bestemmelser
Med hjemmel i lov om planlægning - lovbekendtgørelse nr. 287 af 16.april 2018
 - fastsættes følgende bestemmelser for området nævnt i § 2:
                                                                                                                                                                                                      

§ 1 Formål med lokalplanen

Lokalplanens formål er:

§ 1.1 at gøre det muligt at etablere boligbebyggelse.

§ 1.2 at sikre, at etableringen af bebyggelsen sker i respekt for det tilstødende lokalsam-
fund, de kulturhistoriske kvaliteter og de landskabelige kvaliteter i området som 
helhed.

§ 1.3 at forebygge luftforurening fra brændeovne og pejse.

§ 2 Lokalplanens område og zonestatus

§ 2.1 Lokalplanen omfatter matrikel 3dg, Ejby By, Rye. Lokalplanen er en rammelokal-
plan for hele lokalplanområdet, som fastlægger inddelingen i delområder, den 
overordnede vejstruktur, udlægningen af grønne områder og stier. Se lokalplan-
områdets afgrænsning på kortbilag 1 samt delområder på kortbilag 2A.

§ 2.2 Lokalplanområdets delområde 1A-1D ligger i byzone. Delområde 2 ligger i land-
zone, og overføres først til byzone, når delområde 2 detailplanlægges på et senere 
tidspunkt. 

§ 3 Lokalplanområdets anvendelse

§ 3.1  Lokalplanområdets delområde 1A-1D skal anvendes til boligformål i form af tæt-
lav boligbebyggelse. Arealet indenfor fortidsmindelinjen omkring jættestuen skal 
henligge som grønt område og være offentligt tilgængeligt.

§ 3.2 Delområde 2 skal henligge som landzoneområde, indtil delområdet detailplanlæg-
ges på et senere tidspunkt - se kortbilag 2A. 

§ 4 Udstykning

§ 4.1 Boligerne i delområde 1A-1D kan sokkeludstykkes eller udstykkes med et matrike-
lareal på maks. 300 m2 til hver bolig.

§ 4.2 Der kan ske udstykning af private fællesveje, stier, fællesarealer og tekniske anlæg.

§ 5 Veje og parkering 

§ 5.1  Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Ejby Havnevej efter principperne på kortbi-
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lag 3.

§ 5.2 Alle veje skal anlægges som boligveje med et vejprofil på min. 8 meter med en 
kørebane på min. 5 meters bredde.

 Vejenes profiler skal anlægges, så de understøtter en synlig regnvandshåndtering.

 Dette skal ske ved at etablere regnvandsopsamling i vandrender, trug eller regn-
bede langs kørebanerne suppleret med traditionelle rørføringer, hvor dette er 
nødvendigt ved overkørsler og lignende.

 Vejprofilerne (tagform, ensidig eller omvendt tagprofil) skal vælges efter terrænfor-
holdene i det enkelte tilfælde. Se illustrationen nedenfor.

§ 5.3 Veje skal etableres som private fællesveje.

§ 5.4 Alle veje skal være belyst med master med en maksimal lyspunktshøjde på 6 me-
ter. Lyskilden skal være nedadrettet og afskærmet, så der tages størst mulig hensyn 
til det omkringliggende landskab.

§ 5.5 Private fællesstier fra parkeringspladserne til rækkehusene skal udlægges i mini-
mum 3,0 meters bredde.

§ 5.6 Indenfor lokalplanområdet skal der reserveres plads til trampestier efter princip-
perne på kortbilag 3. Der skal være offentlig adgang til trampestierne.

§ 5.7  Indenfor lokalplanens område skal der anlægges 1½ parkeringsplads pr. bolig. 
Carporte og garager kan indgå heri.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

§ 6.1  Al boligbebyggelse i delområde 1A-1D skal holdes indenfor de på kortbilag 2B an-
givne byggefelter. Den maksimale bebyggelsesprocent for hvert delområde 1A-1C 
må ikke overstige 30 % for delområdet under ét og delområde 1D må ikke over-
stige 34 % for delområdet under ét. Der skal indsendes én samlet byggeansøgning 
for hvert delområde. Når denne byggetilladelse er givet, kan der efterfølgende ikke 
gives tilladelse til tilbygninger eller mindre småbygninger.

 Delområde 1A udgør 15.367 m2, hvilket svarer til, at der kan bygges maks.4.610 m2.  
Delområde 1B udgør 14.140 m2, hvilket svarer til, at der kan bygges maks.4.242 m2. 
Delområde 1C udgør 14.369 m2, hvilket svarer til, at der kan bygges maks.4.310 m2. 
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Delområde 1D udgør 11.498 m2, hvilket svarer til at der kan bygges maks.3.909 m2.

§ 6.2 I delområde 1A-1D skal al boligbebyggelse koncentrere sig omkring en akse ud fra 
stendyssen og maksimalt være 14 meter i bredden incl. Karnapper, facadefrem-
spring, skure, indbyggede carporte/garager og lignende - som vist nedenfor og på 
kortbilag 3A. Boligbebyggelsen kan desuden fortande sig ned i landskabet, hvor 
terrænforholdene giver mulighed for det, eller varierer med facadeforskydninger - 
som vist nedenfor.

 

§ 6.3  I delområde 1A-1D må boligbebyggelse opføres i maks. 2 plan og ikke overstige 7,5 
meter over det fastlagte niveauplan. I den sydlige del af delområde 1C og 1D må 
boligbebyggelsen kun opføres i 1 plan i en maks. bygningshøjde på 5 meter over 
det fastlagte niveauplan - se kortbilag 2B og 3.

§ 6.4 I delområde 1A-1D må boligbebyggelse have saddeltag, fladt tag eller ensidig tag-
hældning.
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§ 6.5 I delområde 1A-1D skal boligbebyggelsen tættest på fortidsmindelinjen placeres 
efter principperne på kortbilag 3, hvor gavlfacaderne er placeret 2,5 meter fra for-
tidsmindelinjen.

§ 6.6 Til hver bolig kan der etableres 20 m2 skur, carport eller lignende småbygning. 
Småbygningerne i hvert delområde skal placeres efter en samlet plan.

§ 6.7 Der må ikke være vinduer på 1. sal i gavlfacader, som vender imod eksisterende 
bebyggelse.

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden

§ 7.1    I delområde 1A-1D skal facaderne etableres som blank mur, pudset mur, beklæd-
ningstegl, skifer, cementplader (plane eller med plank- eller skiferudformning), 
stålplader (plane eller profilerede) og/eller med træbeklædning. 

§ 7.2 I delområde 1A-1D skal facaderne fremstå i afdæmpede jordfarver - se jordfarve-
skalaen på kortbilag 4. Træværk skal fremstå i træets naturlige farve eller malet 
i en jordfarve fra jordfarveskalaen - se kortbilag 4. Sort farve må højst udgøre 1/3 
facadearealet.

§ 7.3  I delområde 1A-1D skal tage dækkes med tagpap, sedum, tegl eller sorte stålpla-
der, som ikke må være imiteret tegltagsbelægning. Der ikke må anvendes blanke 
og reflekterende materialer. 

 Tage kan udformes med udhæng, og der kan opsættes markiser og udvendige 
persienner eller skodder.

 Solfangere, solcelleanlæg og lignende solenergianlæg kan opsættes, hvis disse 
følger tagfladen, og er i samme farve som taget. Lister, beslag o. lign. til montering 
af solenergianlæggene skal ligeledes have samme farve som taget. Solenergianlæg 
skal være antirefleksbehandlede. Solenergianlæg kan også være en integreret del af 
taget, og vil derved blive betragtet som tagmateriale. 

Profilerede stålplader Profilerede stålpladerPlane stålplader

Beklædningstegl Plane cementplader Cementplader med 
plankudformning

Cementplader med 
skiferudformning
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§ 7.4 I delområde 1A-1D må carporte, garager, udestuer, udhuse og lignende kun ud-
føres i samme materialer og farver som husets eller med facader helt i træ. Derud-
over kan drivhuse opføres i klart materiale.

 Carporte, garager, udhuse og lign. skal have samme tagbeklædning som huset eller 
fladt tag med ikke synligt tagmateriale.

§ 7.5 I delområde 1A-1D skal tagrender, nedløbsrør og taghætter udføres i overfladebe-
handlet zink, galvaniseret stål eller sortmalet metal.

§ 7.6 I delområde 1A-1D skal vinduer og døre udføres i træ, metal eller i en kombination 
af disse.

§ 7.7 I delområde 1A-1D skal vinduer, døre, vindskeder, stern og lignende fremstå træ-
ets naturlige farve eller i jordfarver som fremgår af kortbilag 4, dog ikke de farver, 
som er benævnt som lyse eller kridt.

§ 7.8 I delområde 1A-1D må ny bebyggelse ikke opføres med skorsten. Såfremt der etab-
leres en fælles kedelcentral, vil der kunne etableres skorsten til denne.

§ 7.9 Varmepumper skal skjules bag nogle af de i § 7.1 nævnte materialer.

§ 8 Ubebyggede arealer

§ 8.1 Hegn i naboskel, mod vej, og det åbne land skal etableres som hække eller levende 
hegn eksempelvis i bøg eller liguster. Hække og levende hegn kan suppleres med 
trådhegn på indersiden i en højde på maks. 1 meter. Der må ikke opføres nogen 
former for plankeværk, flethegn, stakit eller lignende.

§ 8.2 Området inden for fortidsmindebeskyttelseszonen må ikke beplantes. Beskyttelses-
zonen og jættestuen skal friholdes for beplantning.

§ 8.3 Vandhullerne skal bevares og der må ikke plantes buske eller træer ved vandhul-
lernes syd- og vestside. Der kan tillades en beskeden beplantning, såfremt det er til 
gavn for dyrelivet i og omkring vandhullet, og hvis der anvendes egnstypiske bu-
ske og træer såsom tjørn, røn, hyld, birk, bøg, eg og ask. Ved eventuel tilplantning 
skal der sikres en afstand til vandspejlet, således af bladnedfald direkte i vandhul-
let undgås.

§ 8.4 Placering af affaldscontainere skal overholde Lejre Kommunes til en hver tid gæl-
dende Regulativ for Husholdningsaffaldskrav til opstilling og adgangsvej mv.

§ 8.5 Indenfor lokalplanens område må der ikke etableres udendørsoplag, herunder 
henstilling eller parkering af køretøjer over 3.500 kg, campingvogne, containere, 
både og lignende.

§ 8.6 Inden for lokalplanområdet kan der tillades opførelse af nødvendige mindre tek-
niske anlæg til bortskaffelse/forsyning af området (såsom til spildevandsanlæg), 
såfremt disse anlæg tilpasse den omkringliggende bebyggelse og eventuelt afskær-
mes med beplantning.
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§ 9 Terrænregulering

§ 9.1  De oprindelige terrænforhold skal overordnet set fastholdes. Der kan dog ske 
mindre udjævninger i form af opfyld af fordybninger, afgravninger af forhøjninger 
i terræn til niveauplan, der hvor der skal placeres bebyggelse. Der kan dog maksi-
malt reguleres +/- 1 meter i forhold til naturligt terræn. 

§ 9.2 Der må ikke opføres støttemure.

§ 10 Grundvand, regnvand og spildevand

§ 10.1  Der må ikke etableres aktiviteter eller anlæg, der indebærer risiko for nedsivning af 
forurenende stoffer.

§ 10.2  Regnvandet skal håndteres og/eller nedsives lokalt ved enten at etablere grøfter, 
render, regnbede, permeabel belægning, infiltrationsplæner, rendefaskiner, faski-
ner, grønne tage eller lignende efter de principper, som er vist i redegørelsen på 
s. 8-9. Regnvandet kan også genanvendes til tøjvask, toiletskyl eller lignende eller 
ledes til regnvandsbassiner/-søer.

§ 10.3 Eksisterende dræn skal bibeholdes og reetableres, hvis de graves over. Dræn må 
ikke sluttes til hverken spildevandsledninger eller regnvandsledninger.

§ 11 Grundejerforening

§ 11.1  Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere 
inden for lokalplanens område.

§ 11.2  Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af vej, sti, parkerings-
areal og fælles områder, når disse er anlagt.

§ 11.3  Overtagelsen kan ske etapevis i takt med at byggemodningen er tilvejebragt. 
Arealerne overdrages til grundejerforeningen, når byggemodningen af området er 
færdiggjort og minimum 50 % er taget i brug.

§ 11.4  Hvis Lejre Kommune forlanger det, skal grundejerforeningen optage medlem-
mer fra tilgrænsende områder eller sammenslutte sig med en eller flere bestående 
grundejerforeninger for tilgrænsende områder.

§ 12 Forudsætninger for ibrugtagning

§ 12.1 Ny bebyggelse i delområde 1A-1D må først tages i brug, når de i § 5.2 - 5.4 nævnte 
veje er anlagt til den enkelte boligblok, og der er etableret gadebelysning, og når 
der er sket tilslutning til spildevandsforsyning samt etableret anlæg til håndtering 
af regnvandet som beskrevet i § 10. 

§ 13 Ophævelse af eksisterende lokalplan

§ 13.1 Med Lokalplan LK 77 for et boligområde ved Lindegården i Ejby ophæves Lokal-
plan LK 07 for et boligområde ved Lindegården på nærværende lokalplans om-
råde.
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14 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

§ 14.1 Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må de ejen- 
domme, der er omfattet af forslaget, ikke benyttes på en måde, der kan foregribe 
den endelige lokalplan. Der gælder efter § 17 i lov om planlægning et midlertidigt 
forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse.

§ 14.2  Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.

§ 14.3  Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag til lokalplanforslaget 
er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen på visse betingelser give tilladelse til anven-
delse af en ejendom i overensstemmelse med lokalplanforslaget.

§ 14.4  Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil lokalplanforslaget er endeligt ved-
taget.

 Dog højst et år efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

§ 15 Lokalplanen retsvirkninger

§ 15.1  Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalpla-
nen, må ejendomme, der er omfattet af planen, jf. Planlovens § 18, kun udstykkes, 
bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmel-
ser.

§ 15.2  Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lo-
kalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af anlæg mv., der er 
indeholdt i lokalplanen.

§ 15.3  Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser 
af lokalplanens bestemmelser, under forudsætning af, at det ikke er i strid med 
hovedprincipperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun 
gennemføres ved at tilvejebringe en ny lokalplan med offentliggørelse og mulighed 
for indsigelser og ændringsforslag.

§ 15.4  Hvis forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesre-
gulerende bestemmelser i byggeloven og planloven.
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Høring, vedtagelsespåtegning og offentlig bekendtgørelse

Forslag til Lokalplan LK 77 for rækkehuse ved Lindegården i Ejby er godkendt af Kommu-

nalbestyrelsen til udsendelse i offentlig høring den XXX. 

Lokalplanforslaget er i offentlig høring fra XXX til XXX.

I henhold til § 27 i planloven er Lokalplan LK 77 for rækkehuse ved Lindegården i Ejby ved-

taget endeligt af Lejre Kommunalbestyrelse den XXX.

 

Lokalplan LK 77 for rækkehuse ved Lindegården i Ejby er offentligt bekendtgjort den XXX.

  Carsten Rasmussen   /  Inger Marie Vynne

  borgmester     kommunaldirektør
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Kortbilag 1. Lokalplanområdets afgrænsning
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Kortbilag 2A. Delområder

Delområde 1A

Delområde 1B

Delområde 1C

Delområde 1D

Delområde 2
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Kortbilag 2B. Byggefelter
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Kortbilag 3. Illustrationsplan
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Kortbilag 3A. Illustration af placering omkring 
akse og variation i bebyggelse
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Kortbilag 4. Jordfarveskala
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Kortbilag 5. Landskabssnit



Forslag til
Kommuneplantillæg nr. 21 til 
Lejre Kommuneplan 2017 for
Osted Skole og Børnehus
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Lokalplan LK 85 for Osted Skole og Børnehus er i Lejre Kommuneplan 2017 udlagt 
som rammeområde 13.O1.

Kommuneplantillæg nr. 21 for Osted Skole og Børnehus
Den eksisterende kommuneplanramme 13.O1 giver ikke mulighed for at etablere en 
daginstitution, idet området specifikt skal anvendes til skole, bibliotek, hal og idræts-
anlæg, samt dagligvarebutik. Den gamle hovedbygning på skolen er 13,8 meter høj 
målt fra det laveste niveau og i 2½ plan. Det nye bibliotek, som der er lagt op til skal 
have samme højde som hovedbygningen, vil derfor blive knap 14 meter. Derfor udvi-
der dette kommuneplantillæg den specifikke anvendelse til også at give mulighed for 
en daginstitution, samtidig ændres den maksimale bygningshøjde til 14 meter i 2½ 
plan.

Baggrund og indhold

Eksisterende rammebestemmelser for 13.O1  Fremtidige rammebestemmelser for 13.O1

Generel anvendelse: Område til offentlige formål.

Specifik anvendelse: Skole, bibliotek, hal og idrætsan-

læg, samt dagligvarebutik.

Zonestatus: Byzone.

Max. bebyggelsesprocent: Max. 40%.

Max. antal etager: 2 etager.

Max. højde: 8,5 meter.

Tilladt miljøklasse (min/max): Klasse 2-3.

Generel anvendelse: Område til offentlige formål.

Specifik anvendelse: Skole, bibliotek, hal og idrætsan-

læg, daginstitution samt dagligvarebutik.

Zonestatus: Byzone.

Max. bebyggelsesprocent: Max. 40%.

Max. antal etager: 2,5 etage.

Max. højde: 14 meter.

Tilladt miljøklasse (min/max): Klasse 2-3.
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Internationalt beskyttede arter
Rammeområdet ligger udenfor yngle- og rasteområderne for bilag IV arter. Den nye 
anvendelse af området vil derfor ikke beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområ-
der for bilag IV arter.



Forslag til
Lokalplan LK 85 
for Osted Skole og 
Børnehus
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En lokalplan er...

En lokalplan er en plan, hvori Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune kan fastsætte bin-

dende bestemmelser for et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt 

ejendom.

Lokalplanerne kan bruges til at fastlægge, hvad forskellige områder fremover skal anvendes 

til, og hvordan bebyggelse, veje og friarealer mv. skal udformes. Herigennem kan Kommu-

nalbestyrelsen påvirke kvaliteten af de fysiske omgivelser i kommunen. Samtidig er udar-

bejdelse af et planforslag til en lokalplan velegnet til at gennemtænke planlægningsmæssige 

problemstillinger, og processen giver mulighed for dialog med borgerne om planlægningen.

En lokalplan er bygget op af en redegørelse og juridiske bestemmelser.

Lokalplanens redegørelse beskriver indledningsvis planens intentioner og baggrund samt 

dens forhold til anden planlægning. I lokalplanens bestemmelser fastsættes planområdets 

afgrænsning, konkrete bestemmelser for udnyttelsen, byggeriet, infrastruktur mv. samt pla-

nens retsvirkninger.

Lokalplaner gælder fremtidige forhold. Den er altså ikke til hinder for, at nuværende lovlig 

anvendelse kan fortsætte. Der er heller ikke handlepligt på lokalplanens bestemmelser, men 

ved fremtidige ændringer i området skal lokalplanens bestemmelser overholdes.

En lokalplan sætter rammerne for et områdes anvendelse og udvikling, men en lokalplan er 

ikke i sig selv en tilladelse eller godkendelse.

Det kan være nødvendigt at søge om tilladelser eller godkendelser fra relevante myndighe-

der inden dit projekt kan realiseres.

En lokalplan skal efter reglerne i planloven annonceres og fremlægges som forslag i mini-

mum 4 uger. Kommunalbestyrelsen kan dog fastsætte, at et planforslag skal fremlægges i 

minimum 8 uger, hvis man finder det nødvendigt.

I denne periode har alle mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag til 

planen. Hvis planen ikke ændres væsentlig kan den herefter vedtages endeligt af Kommu-

nalbestyrelsen.
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Hvad er en lokalplan i Lejre Kommune?
Lokalplanerne i Lejre Kommune skal understøtte det gode liv på landet - nu og for fremtidi-

ge generationer. Lokalplanerne skal nemlig bruges som et værktøj til at sikre de stedbundne

værdier i lokalsamfundene.

Overflødiggjorte bygninger skal have nyt liv, og der skal ved lokalplanlægning skabes

grundlag for, at bygningerne kan anvendes til nye funktioner, så som boliger, bofællesska-

ber, erhverv eller til fællesfaciliteter for lokalsamfundene.

Lokalplanerne skal også være med til at skabe naturlige mødesteder, både formelle og ufor-

melle, som er med til at understøtte fællesskaberne og give liv i byerne og landsbyerne.

Lokalplanerne skal bidrage til at sikre nye levesteder for planter og dyr - og derved øge art-

diversiteten.

Lokalplanerne skal medvirke til at sikre en bæredygtig udvikling af Lejre Kommune.
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Redegørelse

Områdets historie
I Lejre Kommune er historien et aktiv. Overalt er der spor af vores fælles fortid

- bronzealdergravhøje, jernalderbopladser, landsbyer med spor tilbage fra landboreformer-

nes tid i slutningen af 1700-tallet, sten- og jorddiger mv. Når vi planlægger for et nyt om-

råde, er det derfor vigtigt at se det ind i en historisk sammenhæng.

Før udskiftningen af Osted i 1796 lå kirken, kroen, skolen, smedjen og alle gårdene rundt 

om gadekæret. I Osted var der ved udskiftningen 45 matrikler, hvilket vidner om, at Osted 

allerede på dette tidspunkt var en relativ stor by. 

Efterhånden blev der etableret en del husmandssteder langs den nye landevej - Hovedve-

jen. I 1824 var der elleve gårde og nitten husmandssteder, præstegården og kroen samt en 

del huse. Fra 1960'erne tog udviklingen for alvor fat, da kommunen købte Agathes gård og 

udstykkede Fugletoften, Langetoften, Brotoften og Stentoften, senere fulgte andre parcelhu-

sekvarter efter.

Målebordskort 1849-1899
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I Osted Sogn var der indtil 1940 fire skoler samt Osted Friskole. Der lå en skole i Osted, to i 

Kirkebjerg og en i Osager. Alle fire skoler blev nedlagt, da centralskolen blev taget i brug i 

1940. 

Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet ligger på Langetoften 25, midt i Osted By mellem Hovedvejen og Alfar-

vejen.

Lokalplanområdet omfatter matrikel 6h, 6p, 6bq, 13ef, 13 eg, 13ez, alle Osted By, Osted - se 

kortbilag 1.

Lokalplanområdet ligger i byzone og udgør ca. 6,12 ha. Området bliver ved denne lokal-

plans vedtagelse liggende i byzone.

Osted skole 1947
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Lokalplanens baggrund og formål
Antallet af børn mellem 0-6 år i Osted er stigende, og der mangler kapacitet i den nuværen-

de institution. Børnehuset på Engtoften er i dårlig stand, og der er ikke plads til udvidelse.

En kapacitetsanalyse viser, at skolen har et arealoverskud. Derfor kan nogle af bygningerne 

fra 1960'erne rives ned, da de er dyre at vedligeholde, og der opstår plads til et nyt børne-

hus og en ny bygning til bibliotek og musiklokale.

Den langtidssikrede strategi går ud på at opnå en mere bæredygtig arealanvendelse, sikre 

en optimal realisering af vedligeholdelsesbudgettet, igangsætte en generel modernisering af 

læringsmiljøet og gøre stedet til et lokalt kraftcenter for leg, læring og kultur.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at anvende lokalplanområdet til offentlige formål så som 

skole, daginstitution, SFO, bibliotek, hal, idrætsfaciliteter og lignende. 
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Den del af hovedbygningen, som er tilbygget i 1960'erne, en pavillon samt skurbygningen 

ved gymnastiksalen rives ned - vist med rødstiplet streg på illustrationen nedenfor.

Der tilføjes to nye bygningsvolumener, som vist med lysebrunt på nedenstående illustrati-

on: Mod 'byen' placeres en længe, som skal indeholde et kultur- og læringsmiljø med biblio-

teksfunktion og faglokaler. Børnehuset opføres som 'den fjerde blok' placeret i skovkanten.
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Forhold til anden 
planlægning og lovgivning

Lejre Kommuneplan 2017
Kommuneplanens rammer er grundlaget for lokalplaners indhold. Rammerne består af 

overordnede bestemmelser for de enkelte områders anvendelse, bebyggelsestæthed m.m. 

Bestemmelserne bliver først mere detaljerede, når der er udarbejdet en lokalplan for et om-

råde. Når rammebestemmelser er indarbejdet i en lokalplan, er de retligt bindende for de 

ejendomme, der er omfattet af lokalplanen.

Lokalplanområdet er i Lejre Kommuneplan 2017 udlagt som en del af rammeområde 13.O1 

for Osted Skole. 

Rammebestemmelser for 13.O1 Osted Skole

Generel anvendelse: Område til offentlige formål.

Specifik anvendelse: Skole, bibliotek, hal og idrætsanlæg, samt dagligvarebutik.

Zonestatus: Byzone.
Max. bebyggelsesprocent: Max. 40%.
Max. antal etager: 2 etager.
Max. højde: 8,5 meter.
Eksisterende lokalplan eller byplan.
Særlige bestemmelser.
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Tilladt miljøklasse (min/max): Klasse 2-3.

Kommuneplantillæg
Den eksisterende kommuneplanramme 13.O1 giver ikke mulighed for at etablere en dagin-

stitution, idet området specifikt skal anvendes til skole, bibliotek, hal og idrætsanlæg, samt 

dagligvarebutik. Den gamle hovedbygning på skolen er 13,8 meter høj målt fra det laveste 

niveau og i 2½ plan. Det nye bibliotek, som der er lagt op til, skal have samme højde som 

hovedbygningen, vil derfor blive knap 14 meter højt. Derfor er der sideløbende med denne 

lokalplan udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 21 til Lejre Kommuneplan 2017, som udvi-

der den specifikke anvendelse til også at give mulighed for en daginstitution, samtidig æn-

dres den maksimale bygningshøjde til 14 meter i 2½ plan.

Fingerplan 2019
Ifølge Fingerplan 2019 skal det ved kommuneplanlægning sikres, at byudvikling i Det øv-

rige Hovedstadsområde sker i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af andre 

bysamfund.

Der er ikke tale om byudvikling af nye arealer, men om mulighed for lidt bredere anven-

delse af et eksisterende offentligt område. 

Zoneforhold
Lokalplanområdet ligger i byzone, og vil fortsat ligge i byzone efter denne lokalplans vedta-

gelse. 

Byggeloven
For forhold, som ikke er reguleret af lokalplanen, gælder de bygningsregulerende bestem-

melser i byggeloven og bygningsreglementet. Byggelovens krav om byggetilladelse og an-

meldelse samt krav til konstruktion og brandforhold gælder uanset lokalplanen.

Museumsloven
Inden for lokalplanområdet kan der være risiko for at støde på jordfaste fortidsminder un-

der anlægsarbejderne. Ejer/Bygherre har anmodet Roskilde Museum om en udtalelse i hen-

hold til museumslovens § 25, stk. 1. En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør for for-

pligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis der findes arkæologiske 
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levn. Hvis der i forbindelse med forundersøgelse findes væsentlige skjulte fortidsminder 

skal bygherre betale for en egentlig arkæologisk undersøgelse.

Grundvands- og drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Lokalpla-

nen indeholder derfor bestemmelser om, at der inden for området ikke må etableres aktivi-

teter eller anlæg, der indebærer risiko for nedsivning af forurenende stoffer.

Parkeringsarealer anses normalt ikke for aktiviteter eller anlæg, der indebærer risiko for 

nedsivning af forurenende stoffer.

Til aktiviteter eller anlæg, som medfører en væsentlig for forurening af grundvandet regnes 

f.eks.: Autoophug med demontering og aftapning af kemikalier, anlæg for nyttiggørelse el-

ler bortskaffelse af affald, jordrenseanlæg, større nedgravede tanke og rørledninger med 

olie, benzinstationer, asfaltfabrikker, kemiske virksomheder, raffinaderier, glasuld- og mi-

neraluldsfabrikker, træimprægneringsvirksomheder mv.

Jordforurening
Lokalplanområdet er områdeklassificeret, hvilket betyder, at der, i stedet for kortlægning af 

de lettere forurenede arealer i byzone, er sket en områdeklassificering af disse arealer. Den 

lettere forurening findes især i byerne og stammer typisk fra længere tids forureningspå-

virkning fra flere kilder. Som udgangspunkt skal alle gamle byzonearealer områdeklassifi-

ceres. 

Landets kommuner kan løbende vælge at inddrage/udtage større sammenhængende områ-

der af områdeklassificeringen.

Servitutoversigt
Deklaration af 7. december 1932 om byggelinje på 17,5 meter fra Hovedvejens vejmidte.

Deklaration af 28. september 1938 om vandforsyning.

Skovbyggelinje
Skovbyggelinjen er til for at sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet og for at bevare 

skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv. Skovbyggelinje forløber i en 

afstand af 300 meter fra skoven.

Beplantningen rundt om Osted Skole afkaster en skovbyggelinje, som dækker hele skolen 
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og hallens område. Mellem skoven og skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse, 

såsom bygninger, skure, campingvogne og master. Hvis der findes væsentlig, lovlig bebyg-

gelse, gælder forbuddet mod bebyggelse kun mellem skoven og bebyggelsen. I sådanne om-

råder vil der være en reduceret beskyttelseszone, således at denne er mindre end 300 m og 

kun omfatter området mellem skoven og eksisterende bebyggelse. Dog vil selve skovbygge-

linjen på 300 m stadig være til stede. Ny bebyggelse, som opføres udenfor den reducerede 

beskyttelseszone, vil ikke kræve reduktion af eller dispensation fra skovbyggelinjen. Dette 

gælder således også for ubebyggede områder, der ligger ”bagved” et bebygget område, der 

ligger mellem skoven og det ubebyggede område.

Spildevand og regnvand 
Lokalplanområdet indgår i Lejre Spildevandsplan 2016, som regulerer håndteringen af lo-

kalplanområdets spildevand og regnvand. Området er separatkloakeret. Regnvandet kan 

med fordel forsinkes og nedsives i området, således at afledningen til regnvandsledningen 

minimeres.

Støjforhold
Området skal planlægges med henblik på nedbringelse af støj fra Hovedvejen. 

De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 
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4/2007 "Støj fra veje". Vejledningen peger på at række virkemidler som skal at sikre, at ny 

støjfølsom anvendelse som f.eks. institutioner, ikke belastes af vejstøj, og forbedre støjfor-

holdene for eksisterende skoler, institutioner osv.

Miljøstyrelsen har opstillet vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj i forskellige typer 

områder. De vejledende støjgrænser er formuleret for indikatoren Lden, som benyttes til støj-

kortlægning og planlægning, og de gælder for års-middelværdien af støjen udendørs i frit 

felt. Lden er en indikator, som tillægger støjbegivenheder i aften- og natperioden højere vægt 

end støjen om dagen, og den har en bedre sammenhæng med den måde, støjen opleves på, 

end støjens gennemsnit, LAeq. Derfor kan støjgrænserne heller ikke umiddelbart sammenlig-

nes med de tidligere grænseværdier, der er udtrykt ved LAeq. Der er ikke sket en ændring af 

beskyttelsesniveauet ved justeringen af de vejledende grænseværdier.

De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er:

For skoler og uddannelsesinstitutioner bør det sikres, at undervisningslokaler og andre støj-

følsomme funktioner orienteres mod en stille facade.

Børnehuset bliver placeret i et område, som ikke er påvirket af vejstøj, som overskrider 

grænseværdierne.

Vandforsyning
Lokalplanområdet skal forsynes med drikkevand fra Osted Vandværk.

Veje og trafik
Lokalplanområdet vejbetjenes som hidtil fra Langetoften.

Derudover vil den eksisterende brandvej fra Alfarvejen til hallen blive omlagt, og der vil 

blive etableret en ny parkeringsplads ved Alfarvejen.
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Miljøvurdering af planer og programmer
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal kommunen gennem-

føre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at få væsentlig virkning på miljøet. 

Som hovedregel er lokalplaner omfattet af lov om miljøvurdering. Disse planer skal derfor 

”screenes”, hvilket betyder, at der skal gennemføres en kort indledende vurdering af, om 

der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Ud fra ”screeningen” besluttes det, om en 

plans virkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der gennemføres en 

egentlig miljøvurdering.

Konklusion på miljøscreeningen

De miljømæssige konsekvenser ved anvendelsen af  nærværende lokalplan i forhold til den 

eksisterende anvendelse af området vurderes til at være af uvæsentlig betydning, idet lokal-

planområdet fortsat vil blive anvendt til skole, hal og SFO, men nu blot bliver udvidet med 

et børnehus.

Det vurderes derfor, at udarbejdelsen af en miljøvurdering ikke er nødvendigt. 
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Lokalplanens bestemmelser
Med hjemmel i lov om planlægning - lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020
 - fastsættes følgende bestemmelser for området nævnt i § 2:
                                                                                                                                                                                                      

§ 1 Formål med lokalplanen

Lokalplanens formål er:

§ 1.1  at sikre, at lokalplanområdet kan anvendes til offentlige formål så som skole, SFO, 
idrætsfaciliteter, daginstitution, bibliotek, kulturhus mv.

§ 2 Lokalplanens område og zonestatus

§ 2.1  Lokalplanområdet omfatter matrikel 6h, 6p, 6bq, 13ef, 13 eg, 13ez, alle Osted By, 
Osted - se kortbilag 1.

§ 2.2  Lokalplanområdet ligger i byzone. 

§ 3 Lokalplanområdets anvendelse

§ 3.1  Lokalplanområdet skal anvendes til offentlige formål så som skole, bibliotek, dag-
institution, SFO, idrætshal, kulturhus og lignende.

§ 3.2 Indenfor lokalplanområdet udlægges to byggefelter, byggefelt A og B. Indenfor 
byggefelt A kan der etableres bibliotek samt bygninger til udvidelse af skolen, SFO 
og lignende. Indenfor byggefelt B kan der etableres et børnehus, en daginstitution 
til børn fra 0-6 år.

§ 3.3 De oprindelige skolebygninger fra 1940 skal bevares - se bygningerne på kortbilag 
5. 

4 Udstykning

§ 4.1  Udstykning kan finde sted.

§ 5 Vej, Sti og parkering 

§ 5.1  Den eksisterende vejadgang fra Langetoften opretholdes, og brandvejen fra Alfar-
vejen omlægges uden om det nye børnehus i byggefelt B.

§ 5.2 Der anlægges et parkeringsareal til personale samt nødvendigt parkeringsareal til 
Børnehusets drift ved Alfarvejen, svarende til 1 p-plads pr. 37,5 m2 bebygget areal 
- se kortbilag 3. Desuden reserveres der plads til udvidelse af den eksisterende 
parkeringsplads ved Langetoften - se kortbilag 3.

§ 5.3 Parkeringspladsen ved Alfarvejen skal etableres med permeabel belægning. Parke-
ringspladsen ved Langetoften kan etableres med anden fastbelægning.
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§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

§ 6.1  Bebyggelsesprocenten for området under ét må maksimalt være 40.

§ 6.2  I byggefelt A må tilbygningen til hovedbygningen (biblioteksbygningen) have en 
maks. bygningshøjde på 14 meter målt fra terræn til tagryg samt en facadehøjde på 
maks. 9 meter målt fra terræn til skæring mellem facade og tag.

 Tilbygningen til hovedbygningen (biblioteksbygningen) skal udføres med symme-
trisk saddeltag med en taghældning på 45-50 grader.

 I sammenkoblingen mellem den eksisterende hovedbygning og den nye biblioteks-
bygning kan der etableres en mindre bygning med fladt tag.

§ 6.3 I byggefelt A kan der ved senere behov for udvidelse af skolen etableres en blok 
med fladt tag, som de eksisterende blokke fra 1960'erne, eller bygninger med sad-
deltag, som harmonerer med biblioteksbygningen eller de eksisterende skolebyg-
ninger fra 1940.

§ 6.4 I byggefelt B kan der opføres et børnehus med fladt tag og med en bygningshøjde 
på maks. 6 meter. Bygningen kan etableres med forskudt tagdæk, som nedenstå-
ende.

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden

§ 7.1  Indenfor byggefelt A skal bibliotekbygningen fremstå med facader i blank mur,  
ophængt tegl, skifer, træbeklædning, metal, aluminium og/eller glaspartier. Farver 
skal vælges indenfor spektret af sort, grå, gyldne og gullige jordfarver og hvid 
samt blandinger af disse - se kortbilag 4. Jordfarveskala.

 Taget på biblioteksbygningen kan udføres med tagpap, mørke tagsten, spån af tegl, 
skifer eller lignende materiale, metal, aluminium og forpatineret zink. Der kan 
etableres tagvegetation på taget.

 Solfangere, solcelleanlæg og lignende solenergianlæg kan opsættes, såfremt disse 
følger tagfladen, og kun opsættes på sorte tagflader eller på tagflader med samme 
farve som solenergianlægget. Solfangere må ikke medføre blændingsgener for 
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naboer, genboer eller forbipasserende. Solcelleanlæg skal være antirefleksbehand-
lede, og må ligeledes ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbi-
passerende. Lister, beslag o. lign. til montering af solenergianlæggene skal fremstå 
i samme farve som solenergianlægget.

§ 7.2 Indenfor byggefelt A kan der opføres en undervisningsblok i stil med de eksiste-
rende blokke fra 1960'erne, som fremstår med facader i gule lerteglsten og med 
partier i sort træværk og glas samt vinduer, døre og stern som enten er sorte eller 
irgrønne.

 Taget kan udføres med tagpap, og der kan etableres tagvegetation på taget. 

 Solfangere, solcelleanlæg og lignende solenergianlæg kan opsættes, og skal så vidt 
muligt skjules bag murkrone og/eller stern. Hvis solfangerne er synlige, må de ikke 
medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende. Hvis solcelle-
anlæg er synlige, skal de være antirefleksbehandlede, og må ligeledes ikke medføre 
blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende. Synlige lister, beslag o. 
lign. til montering af solenergianlæggene skal fremstå i samme farve som solener-
gianlægget.

§ 7.3 Indenfor byggefelt A kan der desuden opføres tilbygninger i stil med biblioteks-
bygningen eller undevisningsblokkene.

§ 7.4  Indenfor byggefelt B kan der opføres et børnehus i stil med de eksisterende under-
visningsblokke fra 1960'erne, som fremstår med facader i gule lerteglsten og med 
partier i sort træværk og glas samt vinduer, døre og stern som enten er sorte eller 
irgrønne.

 Taget kan udføres med tagpap, og der kan etableres tagvegetation på taget. 

 Solfangere, solcelleanlæg og lignende solenergianlæg kan opsættes, og skal så vidt 
muligt skjules bag murkrone og/eller stern. Hvis solfangerne er synlige, må de ikke 
medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende. Hvis solcelle-
anlæg er synlige, skal de være antirefleksbehandlede, og må ligeledes ikke medføre 
blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende. Synlige lister, beslag o. 
lign. til montering af solenergianlæggene skal fremstå i samme farve som solener-
gianlægget.

§ 7.5 Facaderne på de oprindelige skolebygninger (se kortbilag 5) skal fremstå i blank 
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mur i gule lerteglsten. Tagene på de gamle skolebygninger skal have en hældning 
på 40-50 grader og være belagt med sorte lertegl. Der må ikke opsættes solceller på 
disse bygninger. Tagene skal fremstå med helvalm.

 Vinduerne i de gamle skolebygninger skal være af træ, og være malet hvide. Vin-
duerne skal være udformet som sidehængte vinduer med vandrette sprosser, som 
vist på billedet oven for.

§ 7.6 Indenfor lokalplanområdet må der ikke anvendes blanke og reflekterende materia-
ler.

§ 8 Terrænregulering

§ 8.1  Terrænet må maksimalt reguleres +/- 1 meter i forhold til naturligt terræn. Dog kan 
'hullet' ved byggefelt B fyldes op.

§ 9 Grundvand og regnvand

§ 9.1  Der må ikke etableres aktiviteter eller anlæg, der indebærer risiko for nedsivning af 
forurenende stoffer.

§ 9.2  Regnvandet skal som udgangspunkt håndteres og/eller nedsives lokalt ved enten 
at etablere grøfter, render, regnbede, permeabel belægning, infiltrationsplæner, 
rendefaskiner, faskiner, grønne tage eller lignende. Regnvandet kan også ledes til 
regnvandsbassiner/-søer.

§ 10 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

§ 11.1 Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må de ejen-
domme, der er omfattet af forslaget, ikke benyttes på en måde, der kan foregribe 
den endelige lokalplan. Der gælder efter § 17 i lov om planlægning et midlertidigt 
forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse.

§ 11.2  Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.
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§ 11.3  Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag til lokalplanforslaget 
er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen på visse betingelser give tilladelse til anven-
delse af en ejendom i overensstemmelse med lokalplanforslaget.

§ 11.4  Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil lokalplanforslaget er endeligt ved-
taget.

 Dog højst et år efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

§ 11 Lokalplanen retsvirkninger

§ 12.1  Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalpla-
nen, må ejendomme, der er omfattet af planen, jf. Planlovens § 18, kun udstykkes, 
bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmel-
ser.

§ 12.2  Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lo-
kalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af anlæg mv., der er 
indeholdt i lokalplanen.

§ 12.3  Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser 
af lokalplanens bestemmelser, under forudsætning af, at det ikke er i strid med 
hovedprincipperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun 
gennemføres ved at tilvejebringe en ny lokalplan med offentliggørelse og mulighed 
for indsigelser og ændringsforslag.

§ 12.4  Hvis forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesre-
gulerende bestemmelser i byggeloven og planloven.
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Høring, vedtagelsespåtegning og offentlig bekendtgørelse

Forslag til Lokalplan LK 85 for Osted Skole og Børnehus er godkendt af Kommunalbestyrel-

sen til udsendelse i offentlig høring den xxx.

Lokalplanforslaget er været i offentlig høring fra xxx.

I henhold til § 27 i planloven er Lokalplan LK 85 for Osted Skole og Børnehus vedtaget en-

deligt af Lejre Kommunalbestyrelse den xxx.

 

Lokalplan LK 85 for Osted Skole og Børnehus er offentligt bekendtgjort den xxx.

  

  Carsten Rasmussen   /  Inger Marie Vynne

  borgmester     kommunaldirektør
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Kortbilag 1. Lokalplanområdets afgrænsning
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Kortbilag 2. Byggefelter
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Kortbilag 3. Illustrationsplan
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Kortbilag 4. Jordfarveskala
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Kortbilag 5. Bevaringsværdige bygninger



Tillæg 19 til Spildevandsplan 2016-2023 
Spildevandskloakering af Højskolen Virkelyst, Kirke Såby 
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Tillæg 19 til Spildevandsplan 2016-2023 
Spildevandskloakering af Højskolen Virkelyst, Kirke Såby 

2 

1 Baggrund 
På ejendommen Bjergskovvej 2, 4060 Kirke Såby, vil der skulle etableres en ny højskole. Jf. forslag til 
lokalplan LK 84 for Højskolen Virkelyst samt kommuneplantillæg XX.  
Derudover vil der på ejendommen blive etableret ca. 30 nye andelsboliger til skolens ansatte og 
frivillige. 
 
Ejendommen ligger i eksisterende kloakopland i spildevandsplanen. Kloakoplandet er separatkloakeret.  
Imidlertid indebærer etableringen af højskolen byggeri udenfor kloakopland. For at dette byggeri kan få 
ret og pligt til at tilslutte sine spildevandsafløb til kloak, skal også dette medtages i kloakopland i 
spildevandsplanen. 
 
Tillæg 19 til spildevandsplanen medtager alt byggeri hørende til Højskolen Virkelyst i kloakopland. 
Kloakoplandet vil blive spildevandskloakeret, og vil få oplandsnummeret SÅ08 i spildevandsplanen.  
 
Det eksisterende separatkloakerede kloakopland på den nuværende ejendom på Bjergskovvej 2 vil 
ligeledes blive omfattet af det nye kloakopland. Dermed vil hele højskolen ligge i spildevandskloakeret 
opland. Højskolen skal derfor håndtere sit regnvand lokalt på sin grund. 
 
Kommunalbestyrelsen har den xxxxx vedtaget at sende Forslag til Tillæg 19 til spildevandsplanen ud i 8 
ugers offentlig høring.  
 
Forslaget har været i offentlig høring i perioden xxxx – xxxx. Her anføres om der er kommet 
bemærkninger til forslaget i høringsperioden. 
 
Tillægget er vedtaget endeligt af Kommunalbestyrelsen den xxxx. 
 
 

2 Grundlaget for tillægget 
2.1 Lovgrundlag 
Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplanen fremgår af § 32 i 
Miljøbeskyttelsesloven.1  

Det fremgår af lovens formålsparagraf, at loven skal medvirke til at værne om landets natur og miljø, så 
samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for 
bevarelsen af dyre- og plantelivet. 

 
2.2 Forhold til anden planlægning 
I dette afsnit vurderes, hvorvidt dette tillæg til Spildevandsplan 2016-2023 vil være i konflikt med 
øvrige planer, statslige såvel som kommunale. For en beskrivelse af de enkelte planers formål henvises 
til spildevandsplanens kapitel 9. 

 
1 "Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse", nr. 1218 af 25. november 2019. 
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2.2.1  Vandområdeplan 
Da regnvandet vil blive håndteret lokalt i det nye kloakopland, så vil det ikke udlede regnvand eller stof 
til recipient. Tillægget vil derfor ikke være i konflikt med vandområdeplanen. 
 
2.2.2  Kommuneplan og lokalplan 
Tillægget er i konsensus med forslag til Lokalplan LK 84, som omhandler den nye højskole, samt 
forslag til kommuneplantillæg XX. 
Tillægget vil derfor ikke være i konflikt med hverken kommune- eller lokalplan. 
 

2.2.3  Klimatilpasningsplan 
Tillægget vil ikke være i konflikt med kommunens klimatilpasningsplan, da regnvand vil blive håndteret 
lokalt i kloakoplandet. Se også afsnit 2.2.1 samt kapitel 3. 
 
2.2.4  Vandforsyningsplan 
Der er ikke planlagt nye indvindingsboringer indenfor det nye kloakopland. Da regnvandet derudover 
vil skulle håndteres lokalt, ved nedsivning el.lign., så bibeholdes det naturlige vandkredsløb – og 
dermed også grundvandsdannelsen – i videst muligt omfang. Se også afsnit 3.6. 
Tillægget vurderes derfor ikke at være i konflikt med vandforsyningsplanen. 

 

3 Indhold 
I forslag til lokalplan LK 84 er der planlagt en ny højskole (Højskolen Virkelyst) på ejendommen 
Bjergskovvej 2, 4060 Kirke Såby. Matrikel 7a, Kirke Såby By, Kirke Såby. 
 
Den nuværende beboelse på ejendommen (Grangård) ligger i spildevandsplanen i opland til 
separatkloak. Ejendommen indgår i kloakopland SÅ06. Imidlertid vil etableringen af højskolen 
medføre, at der opføres byggeri, med afløb af spildevand, udenfor dette kloakopland. 
 
Tillæg 19 til spildevandsplanen giver højskolen ret og pligt til at lede alt sit spildevand til 
spildevandsforsyningens (Fors A/S’) kloak, ved at hele det kommende byggeri medtages i kloakopland. 
Jf. § 28 stk. 4 i Miljøbeskyttelsesloven. Tilsvarende vil Fors A/S være forpligtet til at aftage alt 
spildevand fra højskolen, jf. § 32b i Miljøbeskyttelsesloven. 
 
Det nye kloakopland vil få oplandsnummeret SÅ08 i spildevandsplanen. Kloakoplandet vil blive 
spildevandskloakeret, så højskolen skal selv håndtere sit regnvand lokalt på sin grund. Fors A/S vil 
således udelukkende skulle aftage spildevand fra højskolen. 
 
Regnvandet kan håndteres lokalt ved nedsivning, udledning til de nærliggende søer (jf. dog afsnit 4.7), 
samt vanding af højskolens dyr og afgrøder.  
 
Regnvandet kan også genbruges til tøjvask og/eller toiletskyl på højskolen, samt andelsboligerne. 
Regnvandet skal i så fald afledes til Fors A/S’ spildevandskloak efterfølgende, og der skal monteres 
bimåler til beregning af vandafledningsbidrag. 



Tillæg 19 til Spildevandsplan 2016-2023 
Spildevandskloakering af Højskolen Virkelyst, Kirke Såby 

4 

Kloakopland SÅ08 vil ligeledes omfatte Grangård, som hidtil har ligget i opland til separatkloak. Retten 
til at aflede regnvand til spildevandsforsyningens kloak vil dermed, med dette tillæg, bortfalde for 
Grangårds – og dermed også den nye højskoles – vedkommende.  

Ud fra bygge- og afløbssager på denne ejendom (Link til byggesagsarkiv) er der imidlertid intet, der 
indikerer, at ejendommen i skrivende stund leder regnvand til spildevandsforsyningens kloak. I Fors 
A/S’ ledningsregistrering ses ligeledes ingen regnvandskloakker i nærheden af ejendommen – nærmeste 
regnvandskloak ligger i parcelhuskvartererne på modsatte side af Bjergskovvej.  

Det må derfor antages, at Grangård er vist som separatkloakeret i spildevandsplanen ved en fejl, og at 
ejendommen reelt ér spildevandskloakeret. 

Spildevandet fra ejendommen ledes via kloakstik til spildevandskloakken, som løber umiddelbart nord 
for ejendommen og videre mod Vester Såby. 

Med kloakopland SÅ08 opnås også mulighed for at tilslutte spildevand fra ca. 30 nye andelsboliger, 
som tillægget til kommuneplanen samt lokalplanen giver mulighed for, til forsyningens kloak. 
Andelsboligerne vil være tilknyttet højskolen, og skal fungere som boliger for skolens ansatte, såsom 
lærere, pedeller samt øvrige medhjælpere. 

Regnvand fra andelsboligerne vil ligeledes skulle håndteres lokalt på højskolens grund. 
 

  
Figur 1. Kortet til venstre viser de nuværende kloakoplande omkring den kommende højskole, som de fremgår af 
spildevandsplanen. På kortet til højre er kloakopland SÅ08 medtaget. Som det ses, så vil det nye kloakopland foruden 
Grangård, også omfatte de til højskolen tilknyttede andelsboliger som etableres i kloakoplandets sydlige del. Selve 
højskolen vil blive etableret oppe omkring Grangård. 

 

http://www.weblager.dk/
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Kloakopland SÅ08 vil få et totalt areal på 10,4 hektar. Heraf tages de 0,6 hektar fra kloakopland SÅ03, i 
form af Grangård. Kloakopland SÅ03 vil således fremadrettet have et totalt areal på 26,4 hektar 
(26,3862 hektar) i spildevandsplanens bilag 6.  

Det reducerede areal af kloakopland SÅ08 sættes til 0 hektar, da regnvandet vil blive håndteret lokalt 
fremfor at blive ledt til kloak/recipient. 

 

4 Miljømæssige forhold 
4.1 Afledte regn- og stofmængder 
Da regnvandet vil blive håndteret lokalt i kloakopland SÅ08, så sættes de forventede afledte mængder af 
regnvand og stof til 0.  
 

4.2 Afledte spildevands- og stofmængder 
Ud fra antallet af elevpladser, antallet af lærere samt antallet af siddepladser i koncertsalen, skønnes den 
forventede spildevandsbelastning fra kloakopland SÅ08 til 70 PE.  

I tabel 1 er antallet af PE omregnet til forventede årlige mængder spildevand samt stof fra 
kloakoplandet. 

 Mængde pr. år 
Spildevand 3.850 m3 

Organisk stof (BOD) 2.093 kg 
Organisk stof (COD) 3.220 kg 
Total-N 308 kg 
Total-P 51 kg 

Tabel 1. De forventede mængder spildevand samt stof, som årligt vil blive afledt fra kloakopland SÅ08 til forsyningens 
spildevandskloak. 
 
I omregningen fra PE til vand- samt stofmængder, er følgende omregningsværdier anvendt:  
Spildevand:  55 m3 pr. PE pr. år,  
BOD:  29,9 kg pr. PE pr. år,  
COD:  46 kg. pr. PE pr. år,  
Total-N:  4,4 kg pr. PE pr. år,  
Total-P:  0,72 kg. pr. PE pr. år.  
 
Omregningsværdierne er oplyst af Fors A/S. 
 
Spildevandet vil blive ledt til Hvalsø Renseanlæg. Hvalsø Renseanlæg har i den gældende 
udledningstilladelse en godkendt kapacitet på 11.517 PE (80 % fraktil).  
 
Den aktuelle spildevandsbelastning af renseanlægget skønner Fors A/S til ca. 8.000 PE.  
Hertil kommer en forventet spildevandsbelastning på 575 PE fra det nye boligområde Hyllegård Høje i 
Hvalsø (jf. tillæg 14) samt forventet 50 PE fra det nye autismecenter Ny Højtoft, ligeledes i Hvalsø (jf. 
tillæg 18). 
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Ud fra ovenstående skønnes den godkendte restkapacitet på Hvalsø Renseanlæg til ca. 2.900 PE (80 % 
fraktil). 
 
På denne baggrund vurderes Hvalsø Renseanlæg at have tilstrækkeligt med kapacitet til at modtage den 
forventede mængde spildevand fra Højskolen Virkelyst. 
 

4.3 Natura 2000-områder 
Det nye kloakopland vil ikke ligge indenfor udpegede Natura 2000-områder, hverken helt eller delvist. 
Tillægget vil derfor ikke være i konflikt med Natura 2000-områder. 

 
4.4 Bilag IV-arter 
Det nye kloakopland vil ikke ligge helt eller delvist indenfor områder, hvor der er registreret bilag IV-
arter i medfør af Habitatsdirektivet. Tillægget vil derfor ikke være i konflikt med bilag IV-arter. 

 
4.5 Kystnærhedszonen 
Det nye kloakopland vil ikke ligge helt eller delvist indenfor Kystnærhedszonen, da afstanden fra 
kloakoplandet og til nærmeste kyst vil være mere end 3 kilometer. Tillægget vil derfor ikke være i 
konflikt med Kystnærhedszonen. 

 
4.6 Grundvandsinteresser 
Det nye kloakopland vil ligge indenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) samt indenfor 
sårbart/nitratfølsomt indvindingsopland (NFI). 

Kloakoplandet vil desuden ligge indenfor indvindingsopland til Kirke Såby Vandværk, samt Borrevejle 
Kildeplads. Såvel vandværket, som kildepladsen, hører under Fors A/S.  

Tillægget foreskriver, at regnvand skal håndteres lokalt på højskolens grund. Dette kan enten ske ved 
nedsivning eller opsamling og genbrug til havevanding etc. Regnvandet kan også ledes til søerne på 
grunden, jf. dog afsnit 4.7. 

Vurderingen er derfor, at områdets naturlige hydrologiske kredsløb, og dermed grundvandsdannelsen, 
vil blive bibeholdt i videst muligt omfang. 

På denne baggrund vurderes tillægget ikke at være i konflikt med områdets grundvandsinteresser. 

 
4.7 Beskyttede og fredede områder 
Det nye kloakopland vil ikke ligge helt eller delvist indenfor følgende områder: 

 Fredninger, herunder fremsatte fredningsforslag, for så vidt angår natur, landskab eller kultur. 
 Gældende beskyttelseslinjer, i medfør af §§ 15 – 19 i Naturbeskyttelsesloven. 

Tillægget vurderes derfor ikke at være i konflikt med beskyttelseslinjer eller fredede områder. 
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Kloakoplandet vil imidlertid grænse op til 2 søer, som er registreret som beskyttet natur efter § 3 i 
Naturbeskyttelsesloven.2 Søerne ses i figur 1, ud for kloakoplandets nordlige afgrænsning.  
Hvis nogen af disse søer ønskes brugt som recipienter for højskolens regnvand, så skal der – foruden en 
udledningstilladelse efter § 28 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven – ansøges om en dispensation fra 
naturbeskyttelsesloven til at lede regnvand til søen/søerne. 
 

5 Berørte lodsejere 
Tillægget vil berøre den matrikel, som – sammen med lodsejers adresse – er oplistet i tabel 2. 
 
Matrikel nr. Ejerlav Lodsejers adresse, iflg. BBR den 26. november 2020 
7a Kirke Såby By, Kirke Såby Bjergskovvej 2, 4060 Kirke Såby 

Tabel 2. Den matrikel, som tillægget vil berøre, samt den pågældende lodsejers adresse. 

 

6 Økonomi 
For kloaktilslutning af højskolen skal bygherre betale tilslutningsbidrag til Fors A/S efter taksten for 
tilslutning af erhverv til spildevandskloak. Der skal betales 1 tilslutningsbidrag for hver påbegyndt 800 
m2 bygningsareal, som ønskes tilsluttet. 
 
For kloaktilslutning af de nye andelsboliger til skolens ansatte skal bygherre derudover betale 
tilslutningsbidrag til Fors A/S efter taksten for tilslutning af beboelse til spildevandskloak. Der skal 
betales 1 tilslutningsbidrag for hver bolig, så for 30 boliger skal der altså betales 30 tilslutningsbidrag. 
 
Bygherre skal derudover forestå tilslutning af alle spildevandsafløb fra højskolens bygninger, herunder 
de nye andelsboliger, til det eksisterende kloakstik oppe ved Grangård. Samt fremadrettet drive og 
vedligeholde disse. 
Medmindre andet aftales mellem bygherre og Fors A/S, så skal der ikke føres yderligere kloakstik ind 
på højskolens grund, da der ikke sker udmatrikulering af grunden som følge af projektet. Ligeledes skal 
Fors A/S ikke overtage kloakker inde på højskolens grund. 
 
Alt arbejde med kloakering skal udføres af en autoriseret kloakmester. 
 
Bygherre skal endvidere etablere anlæg til lokal håndtering af regnvand fra højskolens bygninger, 
herunder de nye andelsboliger. Regnvandet skal holdes inde på højskolens grund. 
 
 

7 Tidsplan 
Kloakopland SÅ08 vil blive oprettet, så snart at tillægget er endeligt vedtaget i kommunalbestyrelsen.  

 
2 Lov om naturbeskyttelse, nr. 240 af 13. marts 2019 
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8 Miljøvurdering 
Tillæg til spildevandsplaner er omfattet af § 8 i Miljøvurderingsloven.3 

Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integration af miljøhensyn 
under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer med henblik på at fremme en bæredygtig 
udvikling ved at sikre, at der gennemføres en miljøvurdering af planer og programmer, som kan få 
væsentlig indvirkning på miljøet.  

 
8.1 VVM-screening af tillægget 
Lejre Kommune har miljøscreenet tillægget i henhold til Miljøvurderingsloven.  
På baggrund af miljøscreeningen har kommunen har truffet afgørelse om, at der ikke er behov for en 
miljøvurdering af tillægget.  

Afgørelsen er annonceret på Lejre Kommunes hjemmeside den xxxx, med en klagefrist på 4 uger. Ved 
klagefristens udløb var afgørelsen …… blevet påklaget. 

 

 

 
3 Lov om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 973 af 25. juni 2020  

http://www.lejre.dk/
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1 Baggrund 
I den gældende spildevandsplan er det nye boligområde på Vingen i Osted (østlige del af kloakopland 
OS36) planlagt spildevandskloakeret. Dvs. kun spildevand skal afledes til kloak, hvorimod regnvand 
skal håndteres lokalt, ved nedsivning i faskiner, regnbede el.lign. 
 
Imidlertid har rådgiver på projektet henvendt sig til kommunen og oplyst, at jordbundsforholdene i 
området gør det umuligt at nedsive regnvand lokalt. Dette har rådgiver underbygget med en geoteknisk 
rapport.  
 
Bygherre ønsker derfor, at området i stedet separatkloakeres, og er indforstået med at der skal betales 
kloaktilslutningsbidrag efter en højere takst, end ved spildevandskloakering. Det nye boligområde vil 
med dette tillæg til spildevandsplanen blive udskilt fra kloakopland OS36 i sit eget, separatkloakerede 
kloakopland, der vil få oplandsnummeret OS40. 
 
Regnvandet fra kloakopland OS40 vil blive ledt til Tokkerup Å, via spildevandsforsyningens (Fors A/S) 
eksisterende regnvandskloak og –bassin. 
 
Tillæg 13 til Spildevandsplan 2016-2023 vil dels holde spildevandsplanen opdateret og retvisende, dels 
give bygherre ret til at tilslutte såvel spildevand og regnvand fra boligområdet til Fors A/S’ kloak, samt 
pligt til at betale tilslutningsbidrag efter taksten for separatkloak.  
Desuden vil tillægget give Fors A/S pligt til at føre både spildevands- og regnvandskloakstik ind på 
boligområdet, samt ret til at opkræve tilslutningsbidrag efter taksten for separatkloak. 
 
Kommunalbestyrelsen har den 27. oktober 2020 vedtaget at sende Forslag til tillæg 13 til 
spildevandsplanen ud i 8 ugers offentlig høring.  
 
Forslaget har været i offentlig høring i perioden 05. november – 31. december 2020. 
 
Tillægget er endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen den xxxx. 
 

2 Grundlaget for tillægget 
2.1 Lovgrundlag 
Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplanen fremgår af § 32 i 
Miljøbeskyttelsesloven.1  

Det fremgår af lovens formålsparagraf, at loven skal medvirke til at værne om landets natur og miljø, så 
samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for 
bevarelsen af dyre- og plantelivet. 

 
1 "Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse", nr. 1218 af 25. november 2019. 
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2.2 Forhold til anden planlægning 
I dette afsnit vurderes, hvorvidt dette tillæg til Spildevandsplan 2016-2023 vil være i konflikt med 
øvrige planer, statslige såvel som kommunale. For en beskrivelse af de enkelte planers formål henvises 
til spildevandsplanens kapitel 9. 
 
2.2.1  Vandområdeplan 
Tillægget vil indebære, at regnvandet fra kloakopland OS40 ledes til kloak, regnvandsbassin samt 
recipient, i stedet for at nedsive lokalt i området. Der vil således forekomme en merudledning af vand og 
stof fra kloakoplandet, og til recipienten (Tokkerup Å).  
De forventede mængder af udledt vand samt stof til Tokkerup Å beregnes i afsnit 4.1. 

Da regnvandet passerer gennem et vådt regnvandsbassin inden udledning, så vurderes det at regnvandet 
renses ved brug af den bedst tilgængelige teknik inden udledning. 

Tillægget vurderes derfor ikke at være i konflikt med Vandområdeplanerne. 
 
2.2.2  Kommuneplan og lokalplan 
Området er omfattet af kommuneplanramme 13.B2 (1), samt Lokalplan 30 for Margrethesminde-
området. I kommuneplanrammen er området udlagt til ”åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, med 
tilhørende fællesanlæg og offentlige institutioner”. 

I Lokalplan 30 indgår området i delområde B3, som er udlagt til tæt-lav beboelse. 

Tillægget vil således ikke være i konflikt med gældende kommune- eller lokalplan. 
 

2.2.3  Klimatilpasningsplan 
Ifølge klimatilpasningsplanen (afsnit 5.1 i kommuneplanen), så skal regnvand i nye boligområder så 
vidt muligt nedsives lokalt, fremfor at ledes til kloak og recipient.  
 
I dette projekt er undergrunden imidlertid dels meget leret, dels naturligt vandlidende, som følge af højt 
grundvandsspejl (< 2 meter under terræn). Dette fremgår af den geotekniske rapport, som bygherre har 
fået udarbejdet. 

Til sammen betyder det, at regnvandet nedsiver meget langsomt i området, og det kan give problemer 
med at tørholde de ubefæstede arealer i boligområdet, hvis tag- og vejvand vil skulle håndteres lokalt. 
Dette vil kunne resultere i forsumpning, samt fritstående vandspejl, også i dele af boligområdet hvor det 
vil være til gene for beboerne, såsom i folks haver etc. 

Så selvom dette tillæg til spildevandsplanen reelt vil være i konflikt med klimatilpasningsplanen, så er 
en separatkloakering den eneste teknisk holdbare løsning, i forhold til at realisere projektet. 
 
2.2.4  Vandforsyningsplan 
Tillægget vil ikke være i konflikt med gældende vandforsyningsplan. Det nye kloakopland vil ligge 
udenfor eksisterende, såvel som planlagte, indvindingsoplande for drikkevand. 
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3 Indhold 
Nærværende tillæg har til formål at ændre en del af det planlagte kloakopland OS36 i Osted nord, fra 
spildevandskloakeret, til separatkloakeret. Det drejer sig om matrikel 8gz, Osted By, Osted. På denne 
matrikel er der p.t. ved at blive etableret et nyt boligområde, som vil få navnet Vingen.  

Boligområdet vil bestå af almene lejeboliger. Bygherre og administrator på boligerne er boligselskabet 
Domea. 

Baggrunden for at ændre kloakoplandstypen fra spildevands- til separatkloakeret er, at 
jordbundsforholdene i området gør det vanskeligt at nedsive regnvand lokalt, som det også er beskrevet 
i afsnit 2.2.3. 

Bygherre ønsker derfor at aflede såvel regnvand som spildevand fra boligområdet, til Fors A/S’ 
respektive kloakker. Fors A/S har indvilliget i at aftage regnvandet fra boligområdet, forudsat at 
kloakoplandet ændres til separatkloakeret og der betales tilslutningsbidrag som for separatkloak. 
Regnvandet vil blive ledt til Fors A/S’ eksisterende regnvandskloak i Baunemosen, og herigennem til 
Tokkerup Å via Fors A/S’ eksisterende regnvandsbassin ved Flintebjerg.  

Området er omfattet af Lokalplan 30, Margrethesminde-området, som er vedtaget i juni 1987. Ifølge 
denne lokalplan er området udlagt til tæt-lav beboelse. 

For at spildevandsplanen kan holdes opdateret og retvisende, så vil boligområdet blive udskilt fra 
kloakopland OS36 i sit eget, separatkloakerede kloakopland. Det nye kloakopland vil få 
oplandsnummeret OS40.  

Med ændringen af kloakoplandstypen, fra spildevandskloakeret til separatkloakeret, vil Fors A/S være 
forpligtet til at forsyne det nye boligområde med kloakstik til både regnvand, og spildevand. Jf. dog 
afsnit 3.1. Ligeledes vil Fors A/S få ret til at opkræve tilslutningsbidrag efter taksten for separatkloak. 

Kloakopland OS40 vil få et totalt areal på 0,65 hektar. Fors A/S har vurderet, at deres eksisterende 
regnvandskloak i Baunemosen kan aftage regnvand svarende til en afløbskoefficient på 0,25, fra 
kloakoplandet. Fors A/S har indgået en skriftlig aftale med bygherre om denne afløbskoefficient. 

Kloakopland OS40 vil således få et reduceret areal på 0,16 hektar.  

Ved fastsættelse af afløbskoefficienten har Fors A/S indregnet muligheden for, at også den øvrige del af 
kloakopland OS36 kan lede deres regnvand til regnvandskloakken, når det på et tidspunkt måtte blive 
bebygget. Med henvisning til undergrundens beskaffenhed i området (se afsnit 2.2.3), vurderes dette 
som et realistisk scenarie. Den maksimale afløbskoefficient for den øvrige del af kloakopland OS36 vil 
ligeledes være 0,25. Den pågældende bygherre skal kontakte spildevandsforsyningen, hvis det måtte 
ønskes at lede regnvand til kloak. 

Kloakopland OS40 vil få en udstrækning som vist på nederste billede i figur 1, idet oplandsgrænsen er 
sammenfaldende med matrikelgrænsen til matrikel 8gz. 
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Figur 1. Det øverste billede viser de nuværende kloakoplandsforhold i området. På nederste billede er det nye 
kloakopland, OS40, medtaget. Signaturforklaringerne er som følger: 

 = nyt, separatkloakeret kloakopland OS40 
 = planlagt, spildevandskloakeret kloakopland OS36 
= eksisterende, separatkloakerede kloakoplande OS23 samt OS25 

 

3.1 Tilslutning samt drift og vedligeholdelse af boligområdets kloakker 
Da der vil være tale om lejeboliger, så vil der ikke ske nogen videre matrikulær udstykning af 
boligområdet. I forhold til forsyningspligten, jf. § 32b i Miljøbeskyttelsesloven, så vil Fors A/S derfor 
kun være forpligtet til at fremføre 1 kloakstik til regnvand, og 1 kloakstik til spildevand, til kloakopland 
OS40 (matrikel 8gz). Begge kloakstik skal som minimum føres frem til oplandsgrænsen/matrikelskellet. 
 
Når kloakstik er ført frem som ovenfor beskrevet, så påhviler det udlejer at tilslutte de enkelte boligers 
regn- og spildevand til de respektive stik.  
 



Tillæg 13 til Spildevandsplan 2016-2023 
Separatkloakering af Vingen, Osted 

6 

Al fremtidig drift og vedligeholdelse af regn- og spildevandskloakken inde på selve matriklen vil 
påhvile udlejer. Fors A/S vil i denne sammenhæng kun have ansvaret for drift og vedligeholdelse af 
deres kloakstik. 
 
Hvis boligområdet på et tidspunkt omdannes til andels- eller ejerboliger, så vil udlejers ansvar for drift 
og vedligeholdelse af boligområdets spilde- samt regnvandskloak som udgangspunkt overgå til den 
andels- hhv. grundejerforening, som boligområdet til dén tid vil høre under.  
Ønskes en anden fordeling af ansvaret, så skal der træffes en særskilt, skriftlig aftale omkring dette 
mellem spildevandsforsyningen og andels-/grundejerforeningen. 

 

4 Miljømæssige forhold 
4.1 Afledte regn- og stofmængder 
De forventede, afledte mængder separat regnvand samt stof fra kloakopland OS40 er angivet i tabel 1. 
Der er taget udgangspunkt i standardtallene i spildevandsplanens bilag 5, tabel 1, samt i det reducerede 
areal som er angivet i dette tillægs kapitel 3. 

De angivne stofmængder for organisk stof, kvælstof (total-N) samt fosfor (total-P) er inklusive den 
stoffjernelse, der vil foregå i Fors A/S’ regnvandsbassin, inden udledning til Tokkerup Å. Der er her 
taget udgangspunkt i de stofreduktioner, som fremgår af spildevandsplanens bilag 5, tabel 2. 
 
 Mængde pr. år 
Separat regnvand 624 m3 

Organisk stof (BOD) 2,6 kg 
Organisk stof (COD) 15 kg 
Total-N 0,75 kg 
Total-P 0,12 kg 

Tabel 1. De forventede mængder separat regnvand, samt stof, som årligt vil blive afledt fra kloakopland OS40 til 
forsyningens regnvandskloak. 

 

4.2 Afledte spildevands- og stofmængder 
Der vil blive etableret 24 boliger i det nye boligområde. Med en gennemsnitlig spildevandsafledning på 
2,3 PE (person enheder) pr. bolig, fås derfor en samlet, forventet spildevandsafledning på 55 PE. 
 
Omregnet til vand, samt organisk stof, kvælstof og fosfor, giver dette følgende mængder (tabel 2): 
 



Tillæg 13 til Spildevandsplan 2016-2023 
Separatkloakering af Vingen, Osted 

7 

 Mængde pr. år 
Spildevand 3.025 m3 
Organisk stof (BOD) 1.645 kg 
Organisk stof (COD) 2.530 kg 
Total-N 242 kg 
Total-P 40 kg 

Tabel 2. De forventede mængder spildevand samt stof, som årligt vil blive afledt fra kloakopland OS40 til forsyningens 
spildevandskloak. 
 
I omregningen fra PE til vand- samt stofmængder, er følgende omregningsværdier anvendt:  
Spildevand:  55 m3 pr. PE pr. år,  
BOD:  29,9 kg pr. PE pr. år,  
COD:  46 kg. pr. PE pr. år,  
Total-N:  4,4 kg pr. PE pr. år,  
Total-P:  0,72 kg. pr. PE pr. år.  
 
Omregningsværdierne er oplyst til kommunen af Fors A/S. 
Spildevandet fra det nye boligområde vil blive ledt via forsyningens spildevandskloak til Osted 
Renseanlæg, hvor det renses inden det ledes ud til Tokkerup Å. Fors A/S oplyser, at Osted Renseanlæg 
har tilstrækkeligt med kapacitet til at aftage spildevandet. 
 
4.3 Natura 2000-områder 
Kloakoplandet ligger ikke indenfor udpegede Natura 2000-områder, og tillægget vil derfor ikke være i 
konflikt med disse. 

 

4.4 Bilag IV-arter 
Kloakoplandet ligger ikke i område, hvor der er registreret bilag IV-arter, jf. Habitatsdirektivet. 
Tillægget vil derfor ikke være i konflikt med Bilag IV-arter. 

 

4.5 Kystnærhedszonen 
Kloakoplandet ligger ikke indenfor kystnærhedszonen, da afstanden til nærmeste kyst er over 3 
kilometer. Desuden vil tillægget ikke indebære permanente anlæg på terræn, eller andre varige 
terrænændringer. Tillægget vil derfor ikke være i konflikt med kystnærhedszonen. 

 

4.6 Grundvandsinteresser 
Boligområdet vil blive etableret udenfor indvindingsopland. Så selvom separatkloakeringen af området 
potentielt vil kunne medføre et lavere vandindhold i undergrunden, så vurderes dette ikke at påvirke 
grundvandsinteresserne negativt. Tillægget vil derfor ikke være i konflikt med grundvandsinteresserne. 

 
4.7 Beskyttede og fredede områder 
Kloakoplandet ligger ikke – hverken helt eller delvist – indenfor arealer som følger: 
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 Beskyttet natur iht. § 3 i Naturbeskyttelsesloven.2 
 Fredninger, herunder fremsatte fredningsforslag, for så vidt angår natur, landskab eller kultur. 
 Gældende beskyttelseslinjer, i medfør af §§ 15 – 19 i Naturbeskyttelsesloven. 

Tillægget vurderes derfor ikke at være i konflikt med beskyttede og/eller fredede områder. 

 

5 Berørte lodsejere 
Tillægget vil berøre følgende matrikler (tabel 3): 

Matrikel nr. Ejerlav Lodsejers adresse, iflg. BBR den 10. august 2020 
8gz Osted By, Osted c/o Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup 

Tabel 3. Matriklen, som berøres af tillægget, samt den aktuelle lodsejers adresse. 

 

6 Økonomi 
Bygherre skal betale tilslutningsbidrag til Fors A/S efter taksten for tilslutning af boliger til 
separatkloak. Der skal betales 1 tilslutningsbidrag for hver af de 24 boliger, der ønskes tilsluttet. 

Bygherre skal derudover afholde udgifter til etablering af regn- og spildevandskloakker inde på 
boligområdets matrikel. Dette arbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester. 

Fors A/S skal afholde udgifter til fremføring af 1 spildevands- samt 1 regnvandsstik til boligområdet, jf. 
afsnit 3.1. 

Drift og vedligeholdelse af boligområdets fælles regnvandsanlæg vil påhvile grundejerne i fællesskab.  

 

7 Tidsplan 
Kloakoplandet vil kunne ændres, så snart tillægget er endeligt vedtaget i kommunalbestyrelsen.  

 

8 Miljøvurdering 
Tillæg til spildevandsplaner er omfattet af Miljøvurderingsloven.3 

Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integration af miljøhensyn 
under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer med henblik på at fremme en bæredygtig 
udvikling ved at sikre, at der gennemføres en miljøvurdering af planer og programmer, som kan få 
væsentlig indvirkning på miljøet.  

 

 
2 Lov om naturbeskyttelse, nr. 240 af 13. marts 2019 
3 Lov om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 973 af 25. juni 2020  
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8.1 VVM-screening af tillægget 
Lejre Kommune har miljøscreenet tillægget i henhold til Miljøvurderingsloven.  
På baggrund af miljøscreeningen har kommunen har truffet afgørelse om, at der ikke er behov for en 
miljøvurdering af tillægget.  

Afgørelsen er annonceret på Lejre Kommunes hjemmeside den 05. november 2020, med en klagefrist 
på 4 uger. Klagefristen udløb således den 03. december 2020. Ved klagefristens udløb var afgørelsen 
ikke blevet påklaget. 

 

http://www.lejre.dk/
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1 Baggrund 
I Lokalplan LK 55, vedtaget december 2018, er der planlagt 6 nye boliger i marken umiddelbart 
nordvest for ejendommen Buen 6 i Ejby, 4070 Kirke Hyllinge. Boligerne vil få adresser på en ny vej, 
Ejbygårdsvej. 
 
Af lokalplanen fremgår, at spildevandet fra boligerne skal ledes til forsyningens kloak, samt at 
regnvandet skal håndteres lokalt i området. Imidlertid ligger lokalplanområdet kun delvist indenfor 
kloakopland (kloakopland EJ05 i spildevandsplanen). 
 
Med dette tillæg til spildevandsplanen vil kloakopland EJ05 blive ændret således, at dets udstrækning 
stemmer overens med lokalplanens delområde 2, hvor de nye boliger er planlagt. Hermed vil 
spildevandsforsyningen, Fors A/S, være forpligtet til at føre kloak frem til skel på alle 6 nye 
boliggrunde, og de respektive grundejere vil herefter være forpligtet til at tilslutte deres 
spildevandsafløb til kloakstikkene. Regnvand skal dog håndteres lokalt på grundene, alternativt i et 
fællesprivat regnvandsanlæg. 
 
Kommunalbestyrelsen har den 27. oktober 2020 vedtaget at sende Forslag til tillæg 16 til 
spildevandsplanen ud i 8 ugers offentlig høring.  
 
Forslaget har været i offentlig høring i perioden 05. november – 31. december 2020. 
 
Tillægget er endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen den xxxx. 
 
 

2 Grundlaget for tillægget 
2.1 Lovgrundlag 
Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplanen fremgår af § 32 i 
Miljøbeskyttelsesloven.1  

Det fremgår af lovens formålsparagraf, at loven skal medvirke til at værne om landets natur og miljø, så 
samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for 
bevarelsen af dyre- og plantelivet. 

 
2.2 Forhold til anden planlægning 
I dette afsnit vurderes, hvorvidt dette tillæg til Spildevandsplan 2016-2023 vil være i konflikt med 
øvrige planer, statslige såvel som kommunale. For en beskrivelse af de enkelte planers formål henvises 
til spildevandsplanens kapitel 9. 
 

 
1 "Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse", nr. 1218 af 25. november 2019. 
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2.2.1  Vandområdeplan 
Da regnvandet vil blive håndteret lokalt i det nye kloakopland, så vil det ikke udlede regnvand eller stof 
til recipient. Tillægget vil derfor ikke være i konflikt med vandområdeplanen. 
 
2.2.2  Kommuneplan og lokalplan 
Af lokalplanen for det nye boligområde fremgår det ligeledes, at regnvand skal håndteres lokalt, og 
tillægget vil derfor ikke være i konflikt med lokalplanen.  
For så vidt angår kommuneplanen (Kommuneplan 2017), så vil tillægget være i overensstemmelse med 
kommuneplanens afsnit 5.1, hvori lokal håndtering af regnvand indgår som et klimarobust alternativ til 
at lede regnvandet til kloak. På denne baggrund vurderes, at tillægget heller ikke vil være i konflikt med 
kommuneplanen.  
 

2.2.3  Klimatilpasningsplan 
Tillægget vil ikke være i konflikt med kommunens klimatilpasningsplan. Se også afsnit 2.2.2. 
 
2.2.4  Vandforsyningsplan 
Det nye kloakopland vil ligge i indvindingsopland til Ejby Strand Vandværk a.m.b.a. I den sydøstlige 
del af kloakoplandet er der en eksisterende drikkevandsboring (DGU-nr. 198.638) samt et eksisterende 
vandforsyningsanlæg (DGU-nr. 104189). 

For lokal nedsivning af regnvand, så er minimums-afstandskravet til drikkevandsboringer fastsat til 25 
meter, jf. § 38 i Spildevandsbekendtgørelsen.2 I lokalplanens delområde 1 (vestlige del af 
lokalplanområdet) er der afsat plads til et fællesprivat regnvandsanlæg, som skal modtage samt nedsive 
regnvandet fra kloakoplandet. Dette anlæg vurderes at overholde afstandskravet til boringen samt 
vandforsyningsanlægget. 

Afstandskravet til drikkevandsboringer vil desuden fremgå som vilkår i den nedsivningstilladelse til 
regnvand fra det nye boligområde, som bygherre skal ansøge kommunen om. 

Der er ikke planlagt nye vandboringer eller kildepladser i eller omkring lokalplanområdet. 

Tillægget vil derfor ikke være i konflikt med vandforsyningsplanen. 

 

3 Indhold 
I Lokalplan LK 55 er der planlagt udstykning samt byggemodning af 6 nye boligparceller på den nye 
vej Ejbygårdsvej i Ejby. Lokalplanen er vedtaget endeligt i december 2018.  

Imidlertid, så ses kun en del af lokalplanområdet at ligge indenfor kloakopland i spildevandsplanen. Det 
pågældende kloakopland har oplandsnummeret EJ05. Ligeledes ses en del af kloakopland EJ05 at ligge 
udenfor lokalplanområdet. Tilsyneladende ligger der ikke noget planmæssigt til grund for 
kloakoplandets udformning eller udstrækning. 

 
2 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 1317 af 4. december 
2019 



Tillæg 16 til Spildevandsplan 2016-2023 
Spildevandskloakering af Ejbygårdsvej, Ejby 

4 

Det nuværende kloakopland EJ05 er i spildevandsplanen planlagt spildevandskloakeret. 

Det nye boligområde er i lokalplanen ligeledes planlagt spildevandskloakeret, og regnvand fra tage og 
befæstede arealer skal derfor håndteres lokalt indenfor lokalplanområdets afgrænsning.  
Der er i lokalplanen afsat plads til fælles privat regnvandshåndtering i lokalplanområdets vestlige del 
(delområde 1), mens boligerne vil blive etableret i lokalplanområdets østlige del (delområde 2). 

Tillægget vil ændre det eksisterende kloakopland EJ05 således, at det i form og udstrækning svarer til 
delområde 2 i lokalplan LK 55. Hermed vil Fors A/S være forpligtet til at føre spildevands-kloakstik 
frem til skel på hver af de 6 nye boliggrunde, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 32b.  
Når der er ført kloakstik frem, så har de enkelte grundejere pligt til at tilslutte deres spildevandsafløb til 
stikkene, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 4. 

Tillægget vil desuden slette den del af kloakopland EJ05 som ligger udenfor lokalplanens delområde 2, 
fra spildevandsplanen. I denne del af kloakoplandet vil Fors A/S dermed ikke længere have pligt til at 
kloakere. 

Arealet af kloakopland EJ05 vil blive ændret, fra 0,8735 ha jf. spildevandsplanens bilag 6, til 0,56 ha, 
svarende til arealet af delområde 2. 

Ændringen af kloakopland EJ05 er skitseret i figur 1. 

 
Figur 1. Kortet til venstre viser kloakopland EJ05 i dets nuværende form og udstrækning. Kortet til højre viser 
kloakopland EJ05, som det vil blive ændret til med dette tillæg til spildevandsplanen. Samtidig slettes den del af 
kloakoplandet, som vil ligge udenfor det fremtidige kloakopland. Signaturerne er som følger: 

 = nuværende, planlagt kloakopland EJ05 (planlagt spildevandskloakeret) 
 = fremtidigt kloakopland EJ05 (planlagt spildevandskloakeret) 

        = eksisterende kloakopland EJ01 (fælleskloakeret)  

 

4 Miljømæssige forhold 
4.1 Afledte regn- og stofmængder 
Da regnvandet vil blive håndteret lokalt i kloakopland EJ05, sættes de afledte mængder af regnvand og 
stof til 0.  
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4.2 Afledte spildevands- og stofmængder 
For hver af de 6 nye boliger fastsættes en gennemsnitlig spildevandsafledning svarende til 2,3 person 
enheder (PE). Dette giver altså en samlet spildevandsafledning fra det nye boligområde på 13,8 ≈ 14 
PE. 
 
Omregnes antallet af PE til spildevand, samt stof, så fås de i tabel 1 viste mængder: 
 
 Mængde pr. år 
Spildevand 770 m3 
Organisk stof (BOD) 419 kg 
Organisk stof (COD) 644 kg 
Total-N 62 kg 
Total-P 10 kg 

Tabel 1. De forventede mængder spildevand samt stof, som årligt vil blive afledt fra kloakopland EJ05 til forsyningens 
spildevandskloak. 
 
I omregningen fra PE til vand- samt stofmængder, er følgende omregningsværdier anvendt:  
Spildevand:  55 m3 pr. PE pr. år,  
BOD:  29,9 kg pr. PE pr. år,  
COD:  46 kg. pr. PE pr. år,  
Total-N:  4,4 kg pr. PE pr. år,  
Total-P:  0,72 kg. pr. PE pr. år.  
 
Omregningsværdierne er oplyst af Fors A/S. 
 
Spildevandet fra det nye boligområde vil blive ledt til Ejby Renseanlæg, hvor det renses inden det ledes 
ud til Isefjord.  
 
Ejby Renseanlæg har en godkendt kapacitet på 6.700 PE, ifølge gældende udledningstilladelse meddelt 
december 1998. Fors A/S har i december 2019 skønnet renseanlæggets aktuelle spildevandstilledning til 
ca. 3.900 PE (jf. tillæg 12 til spildevandsplanen, vedtaget endeligt i april 2020). 
 
Det vurderes derfor, at spildevandet fra det nye boligområde godt vil kunne rummes indenfor Ejby 
Renseanlæg’s godkendte kapacitet. 
 
4.3 Natura 2000-områder 
Kloakoplandet vil ikke ligge indenfor Natura 2000-områder.  
 
Nærmeste Natura 2000-område er, ifølge Miljøportalens Arealinformation3, ”Ryegård Dyrehave, 
Bramsnæs og Garveriskov”, lokations-ID SAC246. Afstanden fra kloakoplandet og til dette område er 
ca. 1,3 kilometer i luftlinje, retning vest-sydvest. 
Tillægget vurderes derfor ikke at være i konflikt med Natura 2000-områder. 
 

 
3 Link til Arealinformation: https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution. Siden 
hentet den 06. august 2020 

https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution
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4.4 Bilag IV-arter 
Der er ikke registreret bilag IV-arter på hverken punkt- eller fladebasis indenfor det nye kloakopland.  
Nærmeste bilag IV-art på punktbasis er registreret i Ejby Å, hvor denne løber under Elverdamsvej. Her 
er der, senest den 21. april 2017, registreret odder. Afstanden fra hvor registreringen er sket og til 
kloakoplandet er ca. 800 meter, retning sydvest.  
Nærmeste bilag IV-art på fladebasis er registeret i Ejby Ådal. Her er der den 11. september 2013 hhv. 
25. august 2015 registreret vindelsnegle hhv. markfirben. Afstanden til kloakoplandet er ca. 1,5 
kilometer, retning sydøst.  
Oplysningerne om de registrerede bilag IV-arter er hentet fra Miljøportalens Arealinformation, se 
fodnote 3. Tillægget vurderes på denne baggrund ikke at være i konflikt med bilag IV-arter. 
 

4.5 Kystnærhedszonen 
Kloakoplandet vil ligge indenfor kystnærhedszonen, da afstanden til nærmeste kyst er mindre end 3 
kilometer. Da tillægget ikke vil indebære synlige anlæg på terræn, eller varige terrænændringer i øvrigt, 
vurderes tillægget imidlertid ikke at være i konflikt med kystnærhedszonen. 
 

4.6 Grundvandsinteresser 
Kloakoplandet vil ligge indenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men udenfor 
nitratfølsomt indvindingsopland (NFI).  
 
Kloakoplandet vil dog udelukkende rumme privat beboelse (parcelhuse), og ikke forurenende 
virksomhed af nogen art. Desuden sikrer den lokale nedsivning af regnvand, at det naturlige 
hydrologiske kredsløb vil blive opretholdt i videst muligt omfang. 
 
Tillægget vurderes derfor ikke at være i konflikt med områdets grundvandsinteresser. 
Oplysningerne om OSD- samt NFI-områder er hentet fra Miljøportalens Arealinformation, se fodnote 3. 
 

4.7 Beskyttede og fredede områder 
Bassinet vil ikke blive lagt – hverken helt eller delvist – indenfor arealer som følger: 

 Beskyttet natur iht. § 3 i Naturbeskyttelsesloven.4 
 Fredninger, herunder fremsatte fredningsforslag, for så vidt angår natur, landskab eller kultur. 
 Gældende beskyttelseslinjer, i medfør af §§ 15 – 19 i Naturbeskyttelsesloven. 

Tillægget vurderes derfor ikke at være i konflikt med beskyttede og/eller fredede områder. 

 

5 Berørte lodsejere 
Tillægget vil berøre følgende matrikler (tabel 2): 

Matrikel nr. Ejerlav Adresse 
4dc Ejby By, Rye Ejbygårdsvej 3, 4070 Kirke Hyllinge 

 
4 Lov om naturbeskyttelse, nr. 240 af 13. marts 2019 
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Matrikel nr. Ejerlav Adresse 
4dd Ejby By, Rye Ejbygårdsvej 5, 4070 Kirke Hyllinge 
4de Ejby By, Rye Ejbygårdsvej 7, 4070 Kirke Hyllinge 
4df Ejby By, Rye Ejbygårdsvej 9, 4070 Kirke Hyllinge 
4dg Ejby By, Rye Ejbygårdsvej 4, 4070 Kirke Hyllinge 
4dh Ejby By, Rye Ejbygårdsvej 6, 4070 Kirke Hyllinge 

Tabel 2. De matrikler samt adresser, som berøres af tillægget.. 

 

6 Økonomi 
Fors A/S skal afholde udgifter til at etablere samt drive og vedligeholde det nye boligområdes 
spildevandskloak, herunder føre kloakstik frem til skel på hver af de 6 nye boliggrunde. 

Den enkelte grundejer skal betale kloaktilslutningsbidrag til Fors A/S efter den på tilslutningstidspunktet 
gældende takst for tilslutning af beboelse til spildevandskloak. Kloaktilslutningsbidraget vil som 
udgangspunkt være indregnet i salgsprisen for boliggrundene. 
Desuden skal hver grundejer hyre en autoriseret kloakmester til at tilslutte sine spildevandsafløb til Fors 
A/S’ kloakstik, samt etablere lokal nedsivning af eget regnvand på egen grund. Alternativt skal 
regnvandet ledes til det fælles regnvandsanlæg i delområde 1.  

Den enkelte grundejer skal desuden stå for drift og vedligeholdelse af regn- og spildevandsafledningen 
på egen grund.  

Drift og vedligeholdelse af boligområdets fælles regnvandsanlæg vil påhvile grundejerne i fællesskab.  

 

7 Tidsplan 
Kloakopland EJ05 kan ændres som beskrevet i kapitel 3, så snart Tillæg 16 er endeligt vedtaget i 
Kommunalbestyrelsen.  

 

8 Miljøvurdering 
Tillæg til spildevandsplaner er omfattet af Miljøvurderingsloven.5 

Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integration af miljøhensyn 
under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer med henblik på at fremme en bæredygtig 
udvikling ved at sikre, at der gennemføres en miljøvurdering af planer og programmer, som kan få 
væsentlig indvirkning på miljøet.  

 
8.1 VVM-screening af tillægget 
Lejre Kommune har miljøscreenet tillægget i henhold til Miljøvurderingsloven.  

 
5 Lov om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 973 af 25. juni 2020  
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På baggrund af miljøscreeningen har kommunen har truffet afgørelse om, at der ikke er behov for en 
miljøvurdering af tillægget.  

Afgørelsen er annonceret på Lejre Kommunes hjemmeside den 05. november 2020, med en klagefrist 
på 4 uger frem til den 03. december 2020. Ved klagefristens udløb var afgørelsen ikke blevet påklaget.

http://www.lejre.dk/
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En lokalplan er...

En lokalplan er en plan, hvori Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune kan fastsætte bin-

dende bestemmelser for et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt 

ejendom.

Lokalplanerne kan bruges til at fastlægge, hvad forskellige områder fremover skal anvendes 

til, og hvordan bebyggelse, veje og friarealer mv. skal udformes. Herigennem kan Kommu-

nalbestyrelsen påvirke kvaliteten af de fysiske omgivelser i kommunen. Samtidig er udar-

bejdelse af et planforslag til en lokalplan velegnet til at gennemtænke planlægningsmæssige 

problemstillinger, og processen giver mulighed for dialog med borgerne om planlægningen.

En lokalplan er bygget op af en redegørelse og juridiske bestemmelser.

Lokalplanens redegørelse beskriver indledningsvis planens intentioner og baggrund samt 

dens forhold til anden planlægning. I lokalplanens bestemmelser fastsættes planområdets 

afgrænsning, konkrete bestemmelser for udnyttelsen, byggeriet, infrastruktur mv. samt pla-

nens retsvirkninger.

Lokalplaner gælder fremtidige forhold. Den er altså ikke til hinder for, at nuværende lovlig 

anvendelse kan fortsætte. Der er heller ikke handlepligt på lokalplanens bestemmelser, men 

ved fremtidige ændringer i området skal lokalplanens bestemmelser overholdes.

En lokalplan sætter rammerne for et områdes anvendelse og udvikling, men en lokalplan er 

ikke i sig selv en tilladelse eller godkendelse.

Det kan være nødvendigt at søge om tilladelser eller godkendelser fra relevante myndighe-

der inden dit projekt kan realiseres.

En lokalplan skal efter reglerne i planloven annonceres og fremlægges som forslag i mini-

mum 4 uger. Kommunalbestyrelsen kan dog fastsætte, at et planforslag skal fremlægges i 

minimum 8 uger, hvis man finder det nødvendigt.

I denne periode har alle mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag til 

planen. Hvis planen ikke ændres væsentlig kan den herefter vedtages endeligt af Kommu-

nalbestyrelsen.
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Hvad er en lokalplan i Lejre Kommune?
Lokalplanerne i Lejre Kommune skal understøtte det gode liv på landet - nu og for fremtidi-

ge generationer. Lokalplanerne skal nemlig bruges som et værktøj til at sikre de stedbundne 

værdier i lokalsamfundene.

Overflødiggjorte bygninger skal have nyt liv, og der skal ved lokalplanlægning skabes 

grundlag for, at bygningerne kan anvendes til nye funktioner, så som boliger, bofællesska-

ber, erhverv eller til fællesfaciliteter for lokalsamfundene.

Lokalplanerne skal også være med til at skabe naturlige mødesteder, både formelle og ufor-

melle, som er med til at understøtte fællesskaberne og give liv i byerne og landsbyerne.

Lokalplanerne skal bidrage til at sikre nye levesteder for planter og dyr - og derved øge 

artsdiversiteten.

Lokalplanerne skal medvirke til at sikre en bæredygtig udvikling af Lejre Kommune.
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Redegørelse

Områdets historie
I Lejre Kommune er historien et aktiv. Overalt er der spor af vores fælles fortid
- bronzealdergravhøje, jernalderbopladser, landsbyer med spor tilbage fra landbo-
reformernes tid i slutningen af 1700-tallet, sten- og jorddiger mv. Når vi planlægger 
for et nyt område, er det derfor vigtigt at se det ind i en historisk sammenhæng.

Grangårdens navn stammer sandsynligvis fra 1800-tallet, og gården er navngi-
vet efter udflytningen fra Kirke Såby by. Gården tilhørte i 1700-tallet Grevskabet 
Ledreborg, som en fæstegård under Skullerupholm Gods.

Gården havde oprindeligt gårdsplads midt i Kirke Såby by, dér hvor ejendommen 

Høje målebordskort fra 1842-1899

Grangården
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Morsøvej 20 i dag ligger. Ved udskiftningen i slutningen af 1790’erne fik gården 
samlet sin jord med udgangspunkt i den gamle gårdsplads midt i Kirke Såby by, 
med den tilhørende jord spredt i et "vifteblad" syd/sydvest for byen på vestsiden af 
Bjergskovvej. Efter udskiftningen havde gården et jordareal på lidt mere end 57 tøn-
der land, svarende til lidt mere end 6 tønder hartkorn i datidens målestok.

Som mange andre gårde blev Grangårdens bygninger udflyttet til markområdet, 
hvilket dog først for Grangård skete i 1820’erne. Bygningerne blev opført på samme 
sted, hvor gårdens bygninger ligger i dag. Gårdens nuværende bygninger er alle af 
nyere dato, stuehuset opført i 1883 i teglsten, antageligvis fra Skullerupholm tegl-
værk.

I 1920’erne, hvor Den Sjællandske Midtbane blev anlagt, blev mere end 4 tønder 
land af gårdens jord eksproprieret til det nye tracé til midtbanen. Jernbanesporene 
kom til at løbe nord-syd midt igennem gårdens jord, og delte i praksis jorden i to 
næsten lige store dele. Sporene kom til at løbe umiddelbart vest for gårdens bygnin-
ger, med tilhørende støj fra gods – og persontrafik. Togtrafikken fik dog en ende al-
lerede i 1936, da midtbanen blev nedlagt. I begyndelsen af 1943 blev jernbanetracéet 

Grangården

M
id

tb
an

en

Luftfoto fra 1931
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købt tilbage til gården, og gårdens jord blev på ny samlet. Spor af jernbanetracéet 
kan stadig ses forskellige steder på gårdens jord, især i syd, hvor en del af den gam-
le jernbanedæmning er bevaret.

Ejendommen anvendes i dag til privat beboelse (stuehus) samt til virksomheden 
Dansk Køkkenhåndværk, som har udstilling i den ene længe mod syd, og kontor/
tegnestue på 1. sal, samt produktionsvirksomhed i længen mod nord. Den midterste 
længe anvendes til hestestald i stueplan og på 1. sal er der indrettet en selvstændig 
lejlighed som er godkendt til beboelse.

Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet udgør ca. 26,4 hektar, hvoraf ca. 2 hektar overgår til byzone med denne 

lokalplans vedtagelse. Området er en del kuperet - specielt omkring den vestlige sø og det 

gamle jernbanetracé.

Der er 11,5 hektar fredskov anlagt omkring bygningerne i 2007. I fredskoven mellem træbe-

plantningen ligger to mindre søer. Desuden er der ca. 15 hektar landbrugsjord med dyrk-

ningspligt, som dyrkes af en forpagter. På landbrugsjorden er der en banevold fra den nu 

nedlagte Sjællandske Midtbane mellem Hvalsø og Frederikssund.
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Lokalplanens baggrund og formål
Initiativtagerne bag Lejre Højskole henvendte sig i forsommeren 2020 til Lejre Kommune, 

med deres tanker og ideer til en ny folkehøjskole på Grangaarden på Bjergskovvej 2 i Kirke 

Såby, og fremsendte i juli 2020 en anmodning om at få udarbejdet et kommuneplantillæg og 

en lokalplan for højskolen.

Foreningen Venner af Lejre Højskole har indgået en betinget købsaftale med ejeren af 

Grangaarden i Kirke Såby. 

Initiativtagerne ønsker at etablere en folkehøjskole med fokus på bæredygtighed, 

biodynamisk/-økologisk dyrkning og fællesskab, som taler ind i Lejre kommunes fokus på 

økologi og fortællingen om fællesskab i mange små landsbyer. Højskolen vil have ca. 50 års-

elever (50 elever i 40 uger).

Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at etablere de fysiske rammer om en folkehøjskole inden 

for de eksisterende bygninger samt etablere nogle nye bygninger.

Der er mulighed for at renovere det eksisterende stuehuset på 350 m2,, hvor stueetagen tæn-

kes anvendt til opholdslokaler med mulighed for undervisning/foredrag i den store stue 

mod syd og 1. salen indrettet til elevboliger, administration og lærerværelse. Staldbygnin-

gerne på 1610 m2 og 240 m2 kælder kan indrettes læsesal/bibliotek, spisesal, industrikøkken 



9

samt faglokaler/undervisningslokaler. Staldbygningernes 1. sal kan indrettes elev- og lærer-

boliger samt et atelier, som kan anvendes til kreative udfoldelser. Da staldlængerne ikke er i 

så god stand, kan de også rives ned med henblik på at genopførelse.

Desuden kan der bygges 4 elevpunkthuse med 4 værelser med 3 personer pr. værelse, fæl-

leskøkkener, opholdsarealer, toiletter mv. med plads til i alt 48 elever.

Der kan etableres en koncert-/teatersal med plads til ca. 150 sidepladser, på ca. 420 m2, som 

skal være rammen om højskolens dramalinje (fortællekunst, drama, bevægelse) samt til 

kulturelle aktiviteter i lokalsamfundet: Børne- og ungdomsteater som fritidsaktivitet, danse-

aftener, teaterforestillinger, koncerter, foredrag. Salen skal i hverdagen være højskolens fæl-

lesrum til morgensamlinger. Bygningen konstrueres, så der på den ene væg ud mod skoven 

er mulighed for at klatre, som en ny fritidsaktivitet.

Folkehøjskolen vil bidrage til et rigere udbud af kulturelle aktiviteter i kommunen (fore-

drag, højskoleaftener, teater, koncerter), ved at bygge en koncert-/teatersal og samarbejde 

med andre kulturaktører om udbud af forskellige aktiviteter. 

Højskolen tænkes etableret i 2 faser. I første fase vil de skabe plads til ca. 29 elevboliger, 2 

lærerboliger og undervisnings- og opholdsfaciliteter i den eksisterende bygningsmasse el-

ler i nye bygninger, der erstatter af de nuværende længer. I anden fase vil de udvide med 4 

elevpunkthuse og koncert-/teatersalen. 

Højskolens ene linje handler om selvforsyning og dyrehold i lille skala. På den nuværende 

landbrugsjord er der derfor mulighed for at etablere undervisningsfaciliteter samt opholds-

faciliteter til dyrehold. Der etableres desuden 4-5 sheltere hvoraf 1 er handicapvenligt.

Ud mod Bjergskovvej kan der bygges et nyt cykelskur og et skur eller en afskærmning til 

affaldshåndtering.

Der er mulighed for at etablere en gammeldags smedje til undervisningsbrug, og bygge et 

garageanlæg med plads til skolens køretøjer samt pedelrum. 

Der kan etableres bålhus, sauna og vikingebad ved den sydvendte sø på ejendommen som 

nyt fritidselement, når skolens elevtal øges.
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Undervisningslokale til landbrugslinjen

Boliger med tilknytning til højskolen

Delområde B bliver udlagt til et boligområde, hvor beboerne skal have tilknytning til høj-

skolen. Det er tanken, at der i andelsboligforeningens vedtægter skal stå, at beboerne skal 

deltage aktivt i højskolens liv ved f. eks. at deltage som frivillige ved forskellige arrange-

menter eller være med i produktionen af højskolens fødevarer eller lignende.

Adgangsvej og parkering

Adgangsvejen til højskolen skal etableres overfor Alsvej, men kan dog forskydes lidt mod 

nord eller syd. Nordvest for de eksisterende bygninger anlægges en parkeringsplads, som i 

etableringsfasen også kan bruges af håndværkere mv.

Til delområde B etableres der en ny adgangsvej fra Bjergskovvej.

Energi

Der er tanker om at etablere jordvarme på ejendommen med henblik på at erstatte det eksi-

sterende halmfyr. Desuden foreligger der en tilladelse til at etablere en husstandsvindmølle 

på ejendommen, som de overvejer at udnytte, så højskolen kan forsynes energirigtig elforsy-

ning.
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Lokal afledning af regnvand - LAR

Regnbede

Et regnbed er en lavning med vegetation, egnet 

til at opstuve og infiltrere regnvandet. Regnbe-

dets kapacitet kan udvides, hvis det suppleres 

med en underliggende faskine. Der kræves an-

vendt planter, der både skal kunne tåle tørre og 

meget våde forhold. Regnbede kan indeholde 

en stor variation i plantevalg, med mange stau-

der, eller de kan være mere enkle med robuste 

græsser, buske eller træer, som er lette at vedli-

geholde.

Åbne vandrender

Overfladevandet fra veje og tage kan ledes til 

åbne render. Vandrenderne skal sikre, at vandet 

bliver transporteret videre. Renderne vil ofte 

fortrinsvis være græsbeklædte, men hvor fald-

forholdene bliver for stejle, bør vandrenderne 

befæstes med natursten, der sikrer, at der ikke 

sker erosion af bundløbet, så der sker sediment-

transport til eventuelle efterfølgende bassiner. 

Vandrenderne vil, hvor jordbundsforholdene 

tillader det, medvirke til forsinkelse og øget 

nedsivning. 

Risterasser

Vandrender kan suppleres med risterrasser, 

som er trapper med mindre flade bassiner ef-

ter hinanden, som kan forsinke og nedsive det 

afstrømmende vand.
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Tørre bassiner

Tørre bassiner er arealer, hvor der sker en midlerti-

dig opstuvning af vand. Det vil typisk være en lav-

ning i græsset. Lavninger kan suppleres med kan-

ter for at øge volumenet. Da der kan være risiko 

for, at der samler sig aflejringer i græsset, eller at 

græsset tager skade ved hyppige oversvømmelse, 

lægges ofte et lag af grus og sten i bunden. 

Sø eller vådt bassin

Hvis der er dårlige nedsivningsbetingelser kan 

der etableres en sø, hvor kan ske en opstuvning af 

vand med et permanent vandspejl. Søen bør for-

synes med en olieudskillerfunktion, så overflade-

vandet ikke forårsager forurening af vandløb mv., 

og en membran for at vandspejlet sikres. Vand fra 

befæstede arealer og tage kan transporteres i vand-

render til den åbne sø.

Faskiner

Faskiner kan anvendes til at forsinke regnvandet 

inden nedsivning. En faskine er et hulrum opfyldt 

med et bærende materiale, som indeholder mange 

hulrum til at optage et større volumen af regn-

vand. Vandet ledes langsomt ud til det omkringlig-

gende terræn gennem udsivning. Faskinen udfor-

mes ofte som en lang og smal rende, på den måde 

opnås størst mulig overfladeareal på siderne, hvor 

infiltrationen sker. 
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Forhold til anden 
planlægning og lovgivning

Lejre Kommuneplan 2017
Kommuneplanens rammer er grundlaget for lokalplaners indhold. Rammerne består af 

overordnede bestemmelser for de enkelte områders anvendelse, bebyggelsestæthed m.m.

Bestemmelserne bliver først mere detaljerede, når der er udarbejdet en lokalplan for et om-

råde. Når rammebestemmelser er indarbejdet i en lokalplan, er de retligt bindende for de 

ejendomme, der er omfattet af lokalplanen. 

Kommuneplantillæg
Etableringen af Lejre Højskole gør det nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg nr. 

19 til Lejre Kommuneplan 2017, da der ikke er nogen kommuneplanramme for området i 

forvejen. Kommunalbestyrelsen har derfor før udarbejdelsen af kommuneplantillægget ind-

kaldt ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet, jævnfør planlovens § 23c. I den 

forbindelse er kun kommet positive tilkendegivelser om etableringen af højskolen på Bjerg-

skovvej 2 samt forslag om:

• Bevarelse af den sidste rest af banevolden fra den gamle 'Midtbane'.

• Etablering af en svømmehal.

• Etablering af et energiakademi a la Samsøs på højskolen.

Med kommuneplantillægget bliver der udlagt en ny kommuneplanramme for højskolen 

9.O4 og en ny kommuneplanramme 9.B4 for de tilhørende boliger. Kommuneplantillægget 

bliver udarbejdet sideløbende med lokalplanen, og danner grundlag for udarbejdelsen af 

lokalplanen. 

Da der udlægges til en ny ramme til boligområde, er det som konsekvens heraf nødvendigt 

at tage et tilsvarende areal af Lejre Kommunes rummelighedsopgørelse til byudvikling. 

Delområde B i lokalplanen udgør 20.460 m2, og kommuneplantillæg nr. 19 reducerer derfor 

rammeområde 13.B8 ved Osted Hestehave med et tilsvarende areal. Rammeområde 13.B8 

ligger i rækkefølgeplanen til realisering efter 2026.
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Fingerplan 2019
Ifølge Fingerplan 2019 skal det ved kommuneplanlægning sikres, at byudvikling i Det øv-

rige Hovedstadsområde sker i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af andre 

bysamfund. Højskolen og de tilhørende boliger kommer til at ligge i direkte sammenhæng 

til den eksisterende del af Kirke Såby, og vil derved være en ny afrunding af bysamfundet. 

Zoneforhold
Lokalplanområdets delområde A ligger i landzone, og bliver i landzone efter denne lokal-

plans vedtagelse. Lokalplanen giver ’Bonusvirkning’ i forhold til planlovens § 35, stk. 1, 

hvad angår bebyggelse, ændret anvendelse og udstykning. 

Lokalplanområdets delområde B ligger i landzone, og overgår til byzone med denne lokal-

plans vedtagelse.

Byggeloven
For forhold, som ikke er reguleret af lokalplanen, gælder de bygningsregulerende bestem-

melser i byggeloven og bygningsreglementet. Byggelovens krav om byggetilladelse og an-

meldelse samt krav til konstruktion og brandforhold gælder uanset lokalplanen.

9.O4

9.B4

De nye kommuneplanrammer for Lejre Højskole og det tilhørende boligområde
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Museumsloven
Inden for lokalplanområdet kan der være risiko for at støde på jordfaste fortidsminder un-

der anlægsarbejderne. Ejer/Bygherre har anmodet Roskilde Museum om en udtalelse i hen-

hold til museumslovens § 25, stk. 1. En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør for for-

pligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis der findes arkæologiske 

levn. Hvis der i forbindelse med forundersøgelse findes væsentlige skjulte fortidsminder 

skal bygherre betale for en egentlig arkæologisk undersøgelse.

Beskyttede sten- og jorddiger er menneskeskabte volde opført af sten, jord, tørv, tang eller 

lignende materialer. De markerer eller har markeret skel og fungerer eller har fungeret som 

hegning i landskabet. Digerne er beskyttet i museumslovens § 29a. Det betyder, at digernes 

tilstand ikke må ændres. Beskyttelsen gælder kun diger i landzonen og diger, der ligger i 

grænsen mellem landzone og byzone eller sommerhusområder.

Langs hele det vestlige skel ved matrikel 7a er der et beskyttet jorddige, som ifølge registre-

ringen fra 1989 har form som en vold/skrænt med en maksimal højde på 1 meter. Hele diget 

er 1.220 meter langt. Lokalplanens bestemmelser sikrer en bevaring af diget.
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Natur
Lokalplanområdet indeholder 2 søer, hvis størrelse og udbredelse veksler alt efter årstiden 

og nedbørsmængden. Søerne er registreret som § 3 arealer jævnfør naturbeskyttelsesloven. 

Som udgangspunkt må der ikke ske ændringer udenfor § 3, der påvirker ind i § 3-området 

f.eks. fysiske ændringer som af-/tilløb til søen eller skygge fra bygninger. 

Grundvands- og drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Lokalpla-

nen indeholder derfor bestemmelser om, at der inden for området ikke må etableres aktivi-

teter eller anlæg, der indebærer risiko for nedsivning af forurenende stoffer.

Parkeringsarealer anses normalt ikke for aktiviteter eller anlæg, der indebærer risiko for 

nedsivning af forurenende stoffer.

Til aktiviteter eller anlæg, som medfører en væsentlig for forurening af grundvandet regnes 

f.eks.: Autoophug med demontering og aftapning af kemikalier, anlæg for nyttiggørelse el-

ler bortskaffelse af affald, jordrenseanlæg, større nedgravede tanke og rørledninger med 

olie, benzinstationer, asfaltfabrikker, kemiske virksomheder, raffinaderier, glasuld- og mi-

neraluldsfabrikker, træimprægneringsvirksomheder mv.
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Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold
Såfremt der ønskes mindre ikke-erhvervsmæssigt dyrehold i form af svine-, kvæg-, fåre-, 

gede- og hestehold, skal der søges dispensation fra § 8, stk. 1 i bekendtgørelse om miljøre-

gulering af visse aktiviteter nr. 844 af 23/06/2017 eller senere ændringer af denne bekendtgø-

relse. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte. Det vil sige, at det dyrehold, som er 

på ejendommen ved lokalplanens vedtagelse, kan opretholdes - se bilag 5.

Jordforurening
Region Sjælland har vurderet, at matriklen muligvis kan være forurenet. Vi har derfor kort-

lagt den på vidensniveau 1 (V1). Der har været losseplads (renovation) inden for lokaliteten 

i perioden fra 1936-1970, og der er eller har været konstateret følgende stoffer: Benz[a]py-

ren, dibenz(ah)anthracen, lossepladsperkolat, olieprodukter og tjære.

Lavbundsarealer
I Kommuneplanens generelle rammebestemmelser står der, at det ved lokalplanlægning 

skal sikres, at lavbundsarealer og bluespotområder (områder, hvor regnvand ved store 

regnskyl samler sig) som udgangspunkt friholdes fra bebyggelse.  Der er ikke andre lav-

bundsarealer i området end den vestlige sø.

Servitutoversigt
Deklaration af 7. april 1967 om et 10 bredt bælte af højspændingsluftledninger samt 5 meter 
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på begge sider, i alt 20 meter, som ikke må benyttes til bebyggelse, oplagsplads, befæstet 

areal, sportsplads med tilhørende tilskuerpladser, takkeplads eller lignende.

Deklaration af 6. oktober 1972 om regnvandsledning. Ledningen skal henligge uforstyrret. 

Bebyggelse, større træbeplantninger, opfyldning, udgravning og anbringelse af hegn må 

ikke ske inden for et bæltet af 2 meter på hver side af ledningen.

Deklaration af 17. november 1975 om spildevandsledning. Ledningen skal henligge ufor-

styrret. Bebyggelse, større træbeplantninger, opfyldning, udgravning og anbringelse af 

hegn må ikke ske inden for et bæltet af 2 meter på hver side af ledningen.

Deklaration af 17. maj 1982 om telefonkabel. Jordarbejder der kan være til fare for beskadi-

gelse af telefonkablerne, skal anmeldes til KTAS.

Spildevand og regnvand 
Lokalplanområdet indgår ikke i Lejre Spildevandsplan 2016, som regulerer håndteringen af 

lokalplanområdets spildevand og regnvand. Der skal derfor udarbejdes et tillæg til spilde-

vandsplanen.

Lokalplanen regulerer også håndteringen af regnvand og foreskriver, at regnvand skal 

håndteres og nedsives lokalt ved enten at etablere grøfter, regnbede, permeabel belægning, 

infiltrationsplæner, rendefaskiner, faskiner, grønne tage eller lignende. Regnvandet kan 

også genanvendes til tøjvask, toiletskyl eller lignende eller ledes til regnvandsbassiner/-søer. 

Dræn er rørlagte vandløb, der er omfattet af vandløbsloven. Ejeren af det areal, hvor drænet 

løber, har pligt til at sikre, at drænet er vedligeholdt, og kan aflede vandet fra højere lig-

gende ejendomme. Der bør ikke bygges eller foretages beplantning ovenpå eller i umiddel-

bar nærhed af dræn. Hvis der findes dræn, som ligger uhensigtsmæssigt i forhold til byg-

geplanerne, kan man eventuelt undersøge, om det er en mulighed at omlægge drænet til et 

andet forløb. Efter vandløbsloven skal eksisterende vandløb, herunder rørledninger, dræn 

og vandhuller respekteres. Hvis et dræn skal omlægges, skal Lejre Kommune først give til-

ladelse til det.

Støj
Jævnfør planlovens § 15a må en lokalplan kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom 

anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger 

m.v. kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.
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I Miljøstyrelsens vejledning fra 2007 om ’Støj fra veje’ er de vejledende grænseværdier for 

trafikstøj beregnet til planlægningsbrug, og gælder for udlægning af nye støjfølsomme om-

råder langs eksisterende veje. Den vejledende grænseværdi for trafikstøj i boligområder er 

Lden 58 dB, og det skal ved lokalplanlægning sikres, at støjniveauet ikke overskrider denne 

grænseværdi. Derfor er der stillet krav om etablering af en støjvold ved delområde B i lokal-

planens bestemmelser.

Vandforsyning
Lokalplanområdet skal forsynes med drikkevand fra Kirke Såby Vandværk.

Veje og trafik
Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra en tilslutning til Bjergskovvej. 

Miljøvurdering af planer og programmer
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal kommunen gennem-

føre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at få væsentlig virkning på miljøet. 

Som hovedregel er lokalplaner omfattet af lov om miljøvurdering. Disse planer skal derfor 

”screenes”, hvilket betyder, at der skal gennemføres en kort indledende vurdering af, om 

der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Ud fra ”screeningen” besluttes det, om en 

plans virkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der gennemføres en 

egentlig miljøvurdering.

Konklusion på miljøscreeningen
Selv om screeningen viser, at ændringen af lokalplanområdet fra landbrug til højskolen 

overvejende skønnes at få positiv indvirkning på miljøet, har Lejre Kommune valgt at fore-

tage en egentlig miljøvurdering af Lokalplan LK 84 for Lejre Højskole, fordi det vil blive en 

markant ændring af området.

Konklusion på miljøvurderingen
Højskolen vil arbejde med økologi, bæredygtig, mangfoldighed og natur som temaer, hvil-

ket forventes at påvirke biodiversiteten i positiv retning. Der skal dog være opmærksomhed 

på, at de øgede menneskelige aktiviteter i området kan påvirke den eksisterende forekomst 

af planter og dyreliv.
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Boligerne i delområde B vil blive påvirket af trafikstøj fra Bjergskovvej, hvilket vil blive af-

hjulpet ved etablering af en støjvold mellem delområdet og Bjergskovvej.

En mindre del af fredskoven vil skulle fældes for at gøre plads til dele af koncertsalen, elev-

boligerne, stier og adgangsvej, men der plantes ny skov til erstatning af denne skov.

Delområde B

Den vestlige sø

Fredskov

Fredskov

Bjergskovvej
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Lokalplanens bestemmelser
Med hjemmel i lov om planlægning - lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020
 - fastsættes følgende bestemmelser for området nævnt i § 2:
                                                                                                                                                                                                      

§ 1 Formål med lokalplanen

Lokalplanens formål er:

§ 1.1 at gøre det muligt at etablere en folkehøjskole med dertil hørende faciliteter.

§ 1.2 at gøre det muligt at etablere boliger med tilknytning til højskolen.

§ 1.3 at sikre, at etableringen af bebyggelsen sker i respekt for det tilstødende lokalsam-
fund og de landskabelige kvaliteter i området som helhed.

§ 1.4 at forebygge luftforurening fra brændeovne og pejse.

§ 2 Lokalplanens område og zonestatus

§ 2.1 Lokalplanen omfatter en matrikel 7a og 8e, Kirke Såby By, Kirke Såby. 

§ 2.2 Lokalplanområdet inddeles i delområde A og B. Se lokalplanområdets afgræns-
ning på kortbilag 1 samt delområder på kortbilag 2A.

§ 2.3 Lokalplanområdets delområde A bliver liggende i landzone. Lokalplanen giver 
’Bonusvirkning’ i forhold til planlovens § 35, stk. 1, hvad angår bebyggelse, ændret 
anvendelse og udstykning. Det betyder, at lokalplanen erstatter en ellers nødven-
dig landzonetilladelse.

 Lokalplanområdets delområde B overgår til byzone med denne lokalplans vedta-
gelse.

§ 3 Lokalplanområdets anvendelse

§ 3.1  Lokalplanområdets delområde A skal anvendes til kulturelle formål i form af 
folkehøjskole med tilhørende elevboliger, lærerboliger, undervisningsfaciliteter, 
koncertsal og lignende.

§ 3.2 Lokalplanområdets delområde B skal anvendes til boligformål i form af tæt-lav 
boligbebyggelse, der har tilknytning til højskolen.

§ 4 Udstykning

§ 4.1 Delområde A kan udstykkes til en samlet matrikel.

§ 4.2 Delområde B kan udstykkes til en samlet matrikel.
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§ 5 Veje, parkering og belysning 

§ 5.1  Delområde A skal vejbetjenes fra en ny adgangsvej, som skal etableres overfor Als-
vej, og delområde B skal vejbetjenes af en ny adgangsvej overfor Ternevejs blinde 
ende - se kortbilag 3. Adgangsvejen til delområde A kan forskydes lidt mod nord 
eller syd.

§ 5.2 Begge adgangsveje skal anlægges med et vejprofil på min. 8 meter med en køre-
bane på min. 5 meters bredde.

 Vejenes profiler skal anlægges, så de understøtter en synlig regnvandshåndtering.

 Dette skal ske ved at etablere regnvandsopsamling i vandrender, trug eller regn-
bede langs kørebanerne suppleret med traditionelle rørføringer, hvor dette er 
nødvendigt ved overkørsler og lignende.

 Vejprofilerne (tagform, ensidig eller omvendt tagprofil) skal vælges efter terrænfor-
holdene i det enkelte tilfælde. Se illustrationen nedenfor.

§ 5.3 Veje og parkeringsarealer i skal have pullertbelysning med en maks. højde på 1,2 
meter. Al belysning skal være afskærmet, og det skal sikres, at det ikke blænder 
omkringliggende beboelse eller skaber lysforurening af landskabet.

§ 5.4 Indenfor lokalplanområdet skal der reserveres plads til trampestier efter princip-
perne på kortbilag 3. Der skal være offentlig adgang til trampestierne.

§ 5.5  Indenfor lokalplanens område skal der i delområde A anlægges 1 parkeringsplads 
pr. 37,5 m2 etageareal, der anvendes til højskoleformål, og 1 parkeringsplads pr. 
bolig i delområde B. Desuden skal der udlægges tilstrækkeligt med areal til at al 
parkering til lokalplanområdet kan foregå indenfor lokalplanområdet.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

§ 6.1  Al bebyggelse i delområde A og B skal holdes indenfor de på kortbilag 2 angivne 
byggefelter. 

§ 6.2 Indenfor byggefelt A1 er der i den nordlige længebygning mulighed for at etablere 
elev- og lærerboliger. Bygningen skal have sadeltag med en hældning mellem 35-
65 grader. Bygningshøjden må maksimalt være 10 meter, bredden mellem 9 og 12 
meter og længden mellem 28 og 40 meter.
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 Indenfor byggefelt A1 er i den sydlige længebygning mulighed for at etablere 
undervisningslokaler, læsesal og atelier. Bygningen skal have sadeltag med en 
hældning mellem 35-65 grader med en maksimal bygningshøjde på 10 meter. Bred-
den på bygningen må være mellem 9 og 12 mellem og længden mellem 28 og 32 
meter. 

 Indenfor byggefelt A1 er der mulighed for at etablere en kultur-/teatersal. Kultur-/
teatersalen må have en maksimal bygningshøjde på 13 meter, en bredde mellem 15 
og 20 meter, og en længde mellem 25 og 35 meter.

 Indenfor byggefelt A1 er der mulighed for at etablere et spisehus. Spisehuset må 
opføres i 1 plan med en bygningshøjde på maks. 10 meter, en bredde mellem 9 og 
13 meter, og en længde mellem 30 og 40 meter.

§ 6.3 Indenfor byggefelt A2 er det mulighed for at etableres punkthuse til elevboliger. 
Punkthusene må have maksimal bygningshøjde på 7 meter i 1 plan, og skal være 
udført med sadeltag med en hældning mellem 35-65 grader.  Punkthuse må have 
en bredde være mellem 10 og 12 meter og en længde være mellem 15 og 20 meter.

§ 6.4 Indenfor byggefelt A3 er der mulighed for at etablere en undervisningsbygning. 
Bygningen undervisningsbygningen må have maksimal bygningshøjde på 12 
meter i 2 plan, og skal være udført med sadeltag med en hældning mellem 35-65 
grader. Undervisningsbygningen må have en bredde mellem 9 og 15 meter og 
længden mellem 30 og 40 meter.

§ 6.5  Det eksisterende stuehus skal fremtræde med sin nuværende ydre udformning. Se 
nedenstående billede.

§ 6.6 I delområde A kan der udenfor byggefelterne og fredskoven etableres bygninger til 
landbrugsdriften samt shelters, sauna, skure og lignende småbygninger.

§ 6.7 I delområde B skal boligbebyggelsen opføres indenfor byggefelt B og må have en 
maksimal bygningshøjden på 7 meter og være mellem 8 og 10 meter i bredden. 
Boligbebyggelse skal opføres med sadeltag med en hældning mellem 35-65 grader. 
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§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden

§ 7.1    I delområde A og B skal facaderne fremstå i træ, metal, skifer, tegl, natursten og/
eller glas. Der må bruges ikke plastikmaterialer, zink eller kobber. 

§ 7.2 I delområde A og B skal tage dækkes med træ, metal, skifer, tegl, natursten, sedum 
og/eller glas. 

 Tage kan udformes med udhæng, og der kan opsættes markiser og udvendige 
persienner eller skodder.

 Solfangere, solcelleanlæg og lignende solenergianlæg kan opsættes, hvis disse 
følger tagfladen, og er i samme farve som taget. Lister, beslag o. lign. til montering 
af solenergianlæggene skal ligeledes have samme farve som taget. Solenergianlæg 
skal være antirefleksbehandlede. Solenergianlæg kan også være en integreret del af 
taget, og vil derved blive betragtet som tagmateriale. 

§ 7.3 I delområde A og B skal facaderne fremstå i afdæmpede jordfarver - se jordfarve-
skalaen på kortbilag 4. Træværk kan fremstå i træets naturlige farve.

§ 7.6  I delområde A og B skal vinduer, døre, vindskeder, stern og lignende fremstå træ-
ets naturlige farve eller i jordfarver som fremgår af kortbilag 4, dog ikke de farver, 
som er benævnt som lyse eller kridt.

§ 7.7  Indenfor lokalplanområdet må der ikke anvendes blanke og reflekterende materia-
ler. 

§ 7.8 I delområde A og B skal tagrender, nedløbsrør og taghætter udføres i stål eller 
sortmalet metal.

§ 7.9 I delområde A og B skal vinduer og døre udføres i træ, metal eller i en kombination 
af disse.

§ 7.10 I delområde A og B må ny bebyggelse ikke opføres med skorsten. Såfremt der etab-
leres en fælles kedelcentral, vil der kunne etableres skorsten til denne.

§ 7.11 Eventuelle varmepumper og lignende tekniske installationer skal være skjult bag 
de i § 7.1 nævnte materialer.

§ 8 Ubebyggede arealer

§ 8.1 Søerne skal bevares, og der må ikke plantes buske eller træer ved søernes syd- og 
vestside. Der kan tillades en beskeden beplantning, såfremt det er til gavn for dy-
relivet i og omkring søen, og hvis der anvendes egnstypiske buske og træer såsom 
tjørn, røn, hyld, birk, bøg, eg og ask. Ved eventuel tilplantning skal der sikres en 
afstand til vandspejlet, således af bladnedfald direkte i søen undgås.

§ 8.2 Jorddiget langs det vestlige skel ved matrikel 7a skal bevares, og må ikke 
beplantes.
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§ 8.3 Det sidste stykke banevold fra Den sjællandske Midtbane skal bevares.

§ 8.4 Placering af affaldscontainere skal overholde Lejre Kommunes til en hver tid gæl-
dende affaldsregulativers krav til opstilling og adgangsvej mv.

§ 8.5 Inden for lokalplanområdet kan der tillades opførelse af nødvendige mindre tek-
niske anlæg til bortskaffelse/forsyning af området (såsom til spildevandsanlæg), 
varmepumper, såfremt disse anlæg tilpasse den omkringliggende bebyggelse og 
eventuelt afskærmes med beplantning.

§ 9 Terrænregulering

§ 9.1  De oprindelige terrænforhold skal overordnet set fastholdes. Der kan dog ske min-
dre udjævninger i form af opfyldninger af fordybninger, afgravninger af forhøj-
ninger i terræn til niveauplan, der hvor der skal placeres bebyggelse. Der kan dog 
maksimalt reguleres +/- 1 meter i forhold til naturligt terræn. 

§ 10 Grundvand, regnvand og spildevand

§ 10.1  Der må ikke etableres aktiviteter eller anlæg, der indebærer risiko for nedsivning af 
forurenende stoffer.

§ 10.2  Regnvandet skal så vidt muligt håndteres og/eller nedsives indenfor lokalplanens 
respektive delområder ved enten at etablere grøfter, render, regnbede, permeabel 
belægning, infiltrationsplæner, rendefaskiner, faskiner, grønne tage eller lignende. 
Regnvandet kan også genanvendes til tøjvask, toiletskyl eller lignende eller ledes til 
regnvandsbassiner/-søer. 

§ 10.3 Eksisterende dræn skal bibeholdes og reetableres, hvis de graves over. Dræn må 
ikke sluttes til hverken spildevandsledninger eller regnvandsledninger.

§ 11 Støjdæmpende foranstaltninger

§ 11.1 Miljøstyrelsens grænser for vejstøj på boligområdets opholdsarealer (max. 58 dB) 

Banevolden
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skal overholdes. Derfor skal der langs Bjergskovvej etableres en 2 meter høj beplan-
tet jordvold på nedenstående med grønt markerede strækning.

§ 12 Forudsætninger for ibrugtagning

§ 12.1 Ny bebyggelse må først tages i brug, når de i § 5 nævnte veje, stier og parkerings-
pladser er anlagt, og når der er sket tilslutning til spildevandsforsyning samt etab-
leret anlæg til håndtering af regnvandet som beskrevet i § 10. 

13 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

§ 13.1 Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må de ejen-
domme, der er omfattet af forslaget, ikke benyttes på en måde, der kan foregribe 
den endelige lokalplan. Der gælder efter § 17 i lov om planlægning et midlertidigt 
forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse.

§ 13.2  Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.

§ 13.3  Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag til lokalplanforslaget 
er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen på visse betingelser give tilladelse til anven-
delse af en ejendom i overensstemmelse med lokalplanforslaget.

§ 13.4  Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil lokalplanforslaget er endeligt ved-
taget.

 Dog højst et år efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

§ 14 Lokalplanen retsvirkninger

§ 14.1  Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalpla-
nen, må ejendomme, der er omfattet af planen, jf. Planlovens § 18, kun udstykkes, 
bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmel-
ser.

§ 14.2  Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lo-
kalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af anlæg mv., der er 
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Høring, vedtagelsespåtegning og offentlig bekendtgørelse

Forslag til Lokalplan LK 84 for Lejre Højskole er godkendt af Kommunalbestyrelsen til ud-

sendelse i offentlig høring den XXX. 

Lokalplanforslaget er i offentlig høring fra XXX til XXX.

I henhold til § 27 i planloven er Lokalplan LK 84 for Lejre Højskole vedtaget endeligt af 

Lejre Kommunalbestyrelse den XXX.

 

Lokalplan LK 84 for Lejre Højskole er offentligt bekendtgjort den XXX.

  Carsten Rasmussen   /  Inger Marie Vynne

  borgmester     kommunaldirektør

indeholdt i lokalplanen.

§ 14.3  Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser 
af lokalplanens bestemmelser, under forudsætning af, at det ikke er i strid med 
hovedprincipperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun 
gennemføres ved at tilvejebringe en ny lokalplan med offentliggørelse og mulighed 
for indsigelser og ændringsforslag.

§ 14.4  Hvis forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesre-
gulerende bestemmelser i byggeloven og planloven.
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Kortbilag 1. Lokalplanområdets afgrænsning
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Kortbilag 2A. Delområder
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Kortbilag 2B. Byggefelter

A1

A2

A3

B
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Kortbilag 3. Illustrationsplan
Adgangsvej

Nye stier

Ny skov til erstat-
ning af fredskov

Matrikelgrænse
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Kortbilag 4. Jordfarveskala
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Kapitel 4 

Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

 § 7. Ved et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold forstås et dyrehold, der ikke overskrider størrelsesgrænserne i 

stk. 2.

Stk. 2. Størrelsesgrænser for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold:

1) 30 høns og

2) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger samt

3) et dyrehold med enten

a) 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),

b) 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af litra a,

c) 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),

d) 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),

e) 15 producerede slagtesvin,

f) 10 moderfår med lam (op til 12 måneder),

g) 10 modergeder med kid (op til 12 måneder),

h) andre dyretyper end nævnt i litra a-f eller g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse 

dyretyper ikke overstiger 25 m2, eller

i) forskellige dyretyper sammensat efter litra a-g eller h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype 

efter litra a-g eller h, ikke tilsammen overstiger 100 pct.

§ 8. I byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål el-

ler blandet bolig- og erhvervsformål, er svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold ikke tilladt, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Følgende husdyrhold eller andre dyrehold af tilsvarende størrelse, bortset fra de i stk. 1 nævnte, er til-

ladt i de i stk. 1 nævnte områder:

1) 30 høns og

2) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra forbuddet i stk. 1, særligt i forhold til ejendomme med be-

stående stalde, møddinger m.v. Kommunalbestyrelsen kan som vilkår for en dispensation stille krav til dyre-

holdet om indretning af stalde og lignende samt møddinger m.v. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse, 

skal kommunalbestyrelsen gøre naboer bekendt med sagen og give dem adgang til at udtale sig inden en frist 

på mindst 2 uger.

§ 9. Nye stalde, løbegårde og lignende indretninger til dyr, møddinger, ajlebeholdere m.v. skal placeres og 

indrettes således, at forurening af grundvandet eller andre vandindvindingsobjekter ikke finder sted, og såle-

des, at de ikke er til gene for omgivelserne.

Bilag 5. Bekendtgørelse om miljøregulering af 
visse aktiviteter nr 844 af 23/06/2017



Forslag til
Kommuneplantillæg nr. 19 til 
Lejre Kommuneplan 2017 for
Lejre Højskole ved Kirke Såby
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Kommuneplantillæg nr. 19 til Lejre Kommuneplan 2017

Etableringen af Lejre Højskole gør det nødvendigt at udarbejde et kommuneplantil-
læg nr. 19 til Lejre Kommuneplan 2017. Kommunalbestyrelsen har derfor før udar-
bejdelsen af kommuneplantillægget indkaldt ideer og forslag m.v. med henblik på 
planlægningsarbejdet, jævnfør planlovens § 23c. I den forbindelse er kun kommet 
positive tilkendegivelser om etableringen af højskolen på Bjergskovvej 2 samt forslag 
om:
• Bevarelse af den sidste rest af banevolden fra den gamle ’Midtbane’.
• Etablering af en svømmehal.
• Etablering af et energiakademi a la Samsøs på højskolen.

Med kommuneplantillægget bliver der udlagt en ny kommuneplanramme for høj-
skolen 9.O4 og en ny kommuneplanramme 9.B4 for de tilhørende boliger. Kommu-
neplantillægget bliver udarbejdet sideløbende med lokalplanen, og danner grundlag 
for udarbejdelsen af lokalplanen.

Da der udlægges til en ny ramme til boligområde, er det konsekvens heraf nød-
vendigt at tage et tilsvarende areal af Lejre Kommunes rummelighedsopgørelse til 
byudvikling. Rammeområde 9.B4 udgør 20.460 m2, og kommuneplantillæg nr. 19 
reducerer derfor rammeområde 13.B8 ved Osted Hestehave med et tilsvarende areal. 
Rammeområde 13.B8 ligger i rækkefølgeplanen til realisering efter 2026.

Fingerplan 2019

Ifølge Fingerplan 2019 skal det ved kommuneplanlægning sikres, at byudvikling i 
Det øvrige Hovedstadsområde sker i tilknytning til kommunecentre eller som afrun-
ding af andre bysamfund. Højskolen og de tilhørende boliger kommer til at ligge i 
direkte sammenhæng til den eksisterende del af Kirke Såby, og vil derved være en ny 
afrunding af bysamfundet.

Baggrund og indhold
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Rammebestemmelser for rammeområde 9.O4
Lejre Højskole ved Kirke Såby

Generel anvendelse: Område til offentlige formål.

Specifik anvendelse: Kulturel institution, højskole.

Zonestatus: Landzone.

Max. bebyggelsesprocent: Max. 45% for området un-

der ét.

Max. antal etager: 2 etager.

Max. højde: 13 meter.

Særlige bestemmelser: 

Fredskoven skal bevares eller erstattes med ny fred-

skov.

Banevolden fra Den sjællandske Midtbane skal bevares.

Rammebestemmelser for rammeområde 9.B4
Boligområde ved Lejre Højskole

9.O4

9.B4

Generel anvendelse: Boligformål.

Specifik anvendelse: Tæt-lav boligbebyggelse med 

tilknytning til Lejre Højskole.

Zonestatus: Byzone.

Max. bebyggelsesprocent: Max. 30% for området un-

der ét.

Max. antal etager: 1 etage.

Max. højde: 7 meter.

Særlige bestemmelser: 

Langs Bjergskovvej skal der etableres en støjvold.
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Reduktion af rammeområde 13.B8 Osted Hestehave

Med Kommuneplantillæg nr. 19 for Lejre Højskole reduceres rammeområde 13.B8 
med 20.460 m2, som vist nedenfor.

Internationalt beskyttede arter

Rammeområdet ligger udenfor yngle- og rasteområderne for bilag IV arter. Den nye 
anvendelse af området vil derfor ikke beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområ-
der for bilag IV arter.

13.B8

13.B8 før 13.B8 efter



Miljøvurdering af
Lokalplan LK 84 for 
Lejre Højskole
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Miljøvurdering

Forord
Selv om ændringen af lokalplanområdet fra landbrug til højskolen overvejende skønnes at 

få positiv indvirkning på miljøet, har Lejre Kommune valgt at foretage en egentlig miljø-

vurdering af Lokalplan LK 84 for Lejre Højskole, fordi det vil blive en markant ændring af 

området.

Lejre Højskole vil være en folkehøjskole med fokus på bæredygtighed, biodynamisk/-økolo-

gisk dyrkning og fællesskab. Højskolen vil bidrage til et rigere udbud af kulturelle aktivite-

ter i kommunen (foredrag, højskoleaftener, teater, koncerter) ved at bygge en koncertsal og 

samarbejde med andre kulturaktører om udbud af forskellige aktiviteter. 

Planen er at højskolen skal rumme ca. 50 årselever og omkring 12 fuldtidsansætte. Dertil 

kommer en klynge af andelsboliger, som skal rumme beboerne, der har tilknytning til høj-

skolens virke. Der vil blive bygget nye elevboliger, en koncert-/kultursal, et spisehus, en un-

dervisningsbygning samt andelsboliger.

0-alternativet  - Nuværende forhold og miljøstatus
Lokalplanområdet udgør i alt ca. 26,4 ha, hvoraf de 11,5 ha er fredskovpligtige arealer. Den 

sydlige del af lokalplanområdet, ca. 14 ha, bliver anvendt til konventionelt dyrket land-

brugsjord. De grønne arealer mellem fredskoven og gårdens bygninger og omkring søerne 

bliver afgræsset af heste, som bider græsset helt i bund. Den biologiske mangfoldighed på 

de konventionelt dyrkede landbrugsarealer og græsarealerne er derfor formentlig ikke sær-

lig stor.

Gården anvendes i dag til privat beboelse (stuehus) samt til virksomheden Dansk Køkken-

håndværk, som har udstilling i den ene længe mod syd, og kontor/tegnestue på 1. sal, samt 

produktionsvirksomhed i længen mod nord. Den midterste længe anvendes til hestestald i 

stueplan og på 1. sal er der indrettet en selvstændig lejlighed som er godkendt til beboelse.
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Den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet - konsekvensvurdering

Højskolens indvirkning på folkesundhed og velfærd
Ændringen af området til højskole vil give flere muligheder for at anvende området til re-

kreative formål, idet området vil blive tilgængeligt for højskolens brugere og lokale borgere, 

hvor det i dag er landbrugsjord, hestefolde og fredskov, som ikke er tilgængelig.

Nogle arrangementer i koncert-/kultursalen vil være åben for andre udefra kommende bor-

gere og virksomheder.

Højskolen vil dyrke sine egne grøntsager efter biodynamiske og økologiske principper og 

 Tema Sæt kryds 
    ☺☺ Bør undersøges 

 Folkesundhed og velfærd  
1 Oplevelser   x  
2 Sund livsstil   x  
3 Socialt liv   x  
4 Tilgængelighed  x   
5 Tryghed  x   
 Sundt miljø     

6 Stilhed x    
7 Lys og udsigt  x   
8 Luft   x  
9 Jord   x  
10 Grundvand   x  
11 Badevand og overfladevand  x   
12 Affaldsbehandling   x  
13 Spildevandsbehandling   x  
 Bæredygtig trafik     

14 Trafiksikkerhed  x   
15 Trafikmønstre   x  
16 Trafikstøj og vibrationer? x    
 Værdifuld natur     

17 Biologisk mangfoldighed   x  
18 Dyr   x  
19 Planter   x  
20 Levesteder for dyr og planter  x   
21 Fredning og beskyttelse x    
 Værdifulde byer & landskaber     

22 Grønne områder/strukturer   x  
23 Landskab  x   
24 Arkitektur  x   
25 Kulturarv  x   
 Bæredygtigt ressourceforbrug     

26 Energi   x  
27 Vand   x  
28 Klimatilpasning  x   
29 Andre ressourcer  x   
30 Affald og genanvendelse   x  
 Interessenter     

31 Borgere   x  
32 Erhverv   x  
33 Myndigheder  x   
34 Foreninger   x  
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have husdyrhold i lille skala knyttet til et selvforsynende jordbrug (høns, kvæg, grise). Des-

uden vil de have aktivt friluftsliv, hvor de kommer ud i naturen og lærer den at kende.

Højskolen vil udvikle meningsfulde sociale fællesskaber med plads til det enkelte men-

neskes udfoldelse. Samtaler og møder mellem mennesker skal danne grundlag for fælles-

skaber. Højskolen vil bygge på fællesskabets kulturhistorie og traditionelle samværsformer 

så som fællessang, sangleg, dans, foreningsliv og andelsbevægelse, og være hjemsted for 

fejring af årstidsfester.

Højskolens indvirkning på sundt miljø
Området er i dag et relativt stille landbrugsområde, hvor der kun kører de for produktio-

nen nødvendige maskiner. Med højskolen vil området i nogen grad blive påvirket af støj fra 

menneskelige aktiviteter: Stemmer, musik, værktøj, biler mv.

Den eksisterende nabobebyggelse vil ikke blive påvirket væsentligt af lys- og skyggepåvirk-

ninger fra højskolen.

Luftens indhold af partikler, miljøfremmede stoffer, CO2, NOx, SO2, støv, vanddamp, aero-

soler, lugt i lokalplanområdet vil ikke blive påvirket væsentlig af lokalplanens anvendel-

sesmuligheder. Højskolen vil satse på bæredygtig energi så som jordvarme, solceller og en 

husstandsvindmølle. 

Der vil ikke blive anvendt pesticider på højskolens arealer, herved vil der ske mindre for-

urening af jorden, end der gør i dag, hvor jorden bliver dyrket konventionelt.

Regnvand skal nedsives eller anvendes indenfor lokalplanens område, hvorved der sker ny 

grundvandsdannelse. Udbygningen af højskolen vil påvirke mængden af overfladevand fra 

befæstede arealer og tagarealer, men da dette skal håndteres eller nedsives lokalt, forven-

tes det ikke at påvirke lavtliggende arealer, moser, søer og åer. Regnvandet vil ikke belaste  

regnvandsledningerne ved Kirke Såby, og højskolens spildevand vil blive koblet den eksi-

sterende spildevandsledning.

Højskolens indvirkning på bæredygtig trafik
Da der køres stærkt på Bjergskovvej, skal af hensyn til trafiksikkerheden etableres en kryds-
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helle på Bjergskovvej ved Alsvej. Højskolen vil ikke øge trafikken væsentlig på Bjergsskov-

vej andet end ved arrangementer, hvor der periode- og punktvis kan være meget trafik.

Lokalplanområdet ligger tæt i en gåafstand til busstoppestedet, hvor der går busser til 

Hvalsø station, hvor der er gode forbindelser til København og Holbæk. Desuden er der cy-

kelsti fra Kirke Såby til Hvalsø, og en overkommelig afstand på 4 km til Hvalsø Station.

Bjergskovvej er en relativ trafikeret vej med 3567 biler pr. døgn. Hvis der er mere end ca. 

1500 biler pr. døgn, skal der som hovedregel etableres støjdæmpende foranstaltninger, hvis 

lokalplanen udlægger områder til støjfølsom anvendelse. Lokalplanområdets delområde B 

er udlagt til boligområde, hvorfor lokalplanen vil indeholde en bestemmelse om etablering 

af støjvold.

Højskolens indvirkning på værdifuld natur
Den biologiske mangfoldighed vil blive øget, hvor den konventionelt dyrkede landbrugs-

jord overgår til økologisk produktion. Omvendt så kan tætheden af mennesker på ejendom-

men påvirke den eksisterende natur i fredskoven og omkring søerne i negativ retning.

Der er ikke registreret nogle bilag IV arter indenfor lokalplanområdet, men højskolen har 

planer om at benytte den vestlige sø til badesø, hvilket kan påvirke faunaen i og omkring 

badesøen. Brugen af søen er ikke reguleret i lokalplanen. 

I øjeblikket bliver området omkring den vestlige sø afgræsset af heste, som spiser vegeta-

tionen kraftigt ned. Når området bliver højskole, er der ikke nogen umiddelbare planer om 

afgræsning omkring søerne. Udviklingen af den biologiske mangfoldighed på de nu afgræs-

sede områder vil ændre sig positivt dog afhængig af hvilken driftsform, der fremadrettes 

benyttes.

Højskolens tema er bæredygtighed og mangfoldighed, hvilket også forventes at få positiv 

indflydelse på naturen ved større artsrigdom. Større fokus på mangfoldigheden forventes at 

påvirke flora og faunaen i en positiv retning.

 

Den nordlige del af lokalplanområdet er omfattet af fredskov. Da der er behov for etab-
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lering af nye bygninger til undervisning, koncertsal, spisehus og elevboliger samt en ny 

adgangsvej vil der være behov for at fælde mindre dele af fredskoven. Men der etableres 

erstatningsskov i tilknytning til den eksisterende fredsskov for at kompensere.

Højskolens indvirkning på værdifulde byer og landskaber
På højskolens område vil blive etableret stier, som vil gøre det muligt for borgere i området 

at bruge området til rekreative formål. 

I delområde B vil der langs Bjergskovvej blive etableret en støjvold, som skal beplantes, 

hvilket vil påvirke områdets grønne struktur.

Landskabet er ikke udpeget som bevaringsværdigt, men den sydlige del af lokalplanområ-

det er udpeget som værdifuldt landbrugsareal. Der vil blive opretholdt landbrugsproduk-

tion på en del af dette areal, da det skal forsyne højskolen med økologiske fødevarer.

Det eksisterende stuehus vil blive bevaret, men dele af længerne er i en sådan stand, at de 

ikke er værd at bevare.

Det nye byggeri vil være bæredygtighedscertificeret.

Lokalplanen vil sikre en bevaring af den sidste rest af sporet/jernbanevolden fra Den sjæl-

landske Midtbane, som var i drift fra 1928-1936.

Højskolens indvirkning på bæredygtig ressourceforbrug
Højskolens hovedformål er at arbejde med ressourcer, energi og bæredygtighed, og har til 

hensigt at forsyne området med jordvarme, solceller og/eller vindenergi eller andre bære-

dygtige energikilder.

Der vil skulle ske lokal håndtering og genanvendelse af regnvandet indenfor lokalplanom-

rådet, så der kan ske ny grundvandsdannelse.

Der er taget højde for klimaforandringer i lokalplanen. Der vil ikke være nogen risiko for 

bygninger, infrastruktur og mennesker som følge af vandstandsændringer og ekstreme vejr-

forhold indenfor lokalplanområdet.
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Selv om højskolen i nogen grad satser på genanvendelse og bæredygtige materialer, så vil 

der skulle benyttes nyprocedurede materialer til byggeriet af de nye bygninger.

Højskolen vil arbejde med en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne, og bl.a. minimere af-

faldet ved at producere en del af højskolens fødevarer selv, hvorved affaldsmængder fra 

emballage vil blive reduceret.

Højskolens interessenter
Initiativtagerne bag højskolen har fra starten inddraget lokalsamfundet i både Kirke Såby 

og hele Lejre Kommune i udviklingen af højskolen, og vil også gøre det fremadrettet. Den 

tidlige inddragelse af og involvering fra lokalsamfundet tegner til at forankre Højskolen 

som et lokalt mødested til oplevelser og identitet.

Planlagte foranstaltninger for at undgå, begrænse eller opveje negative indvirk-
ninger på miljøet

Stilhed og støj

Med højskolen vil området i nogen grad blive påvirket af støj fra menneskelige aktiviteter: 

Stemmer, musik, værktøj, biler mv. Støjen fra menneskelige aktiviteter vil blive reduceret 

ved at placere koncertsalen, så der er andre bygninger i mellem den og de eksisterende na-

bohuse på den anden side af Bjergskovvej.

Trafikstøjen fra Bjergskovvej vil blive begrænset af en støjvold langs delområde B.

Fredskov

For at skabe tilstrækkeligt med plads til en ny adgangsvej og nye bygninger er det nødven-

digt at fælde en mindre del af fredskoven. For at opveje det plantes der erstatningsskov, 

som vist på lokalplanens kortbilag 3.

Overvågning
Der vil ske løbende overvågning af om den ændrede anvendelse af området vil påvirke na-

turen.
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Konklusion
Højskolen vil arbejde med økologi, bæredygtig, mangfoldighed og natur som temaer, hvil-

ket forventes at påvirke biodiversiteten i positiv retning. Der skal dog være opmærksomhed 

på, at de øgede menneskelige aktiviteter i området kan påvirke den eksisterende forekomst 

af planter og dyr.

Boligerne i delområde B vil blive påvirket af trafikstøj fra Bjergskovvej, hvilket vil blive af-

hjulpet ved etablering af en støjvold mellem delområdet og Bjergskovvej.

En mindre del af fredskoven vil skulle fældes for at gøre plads til dele af koncertsalen, elev-

boligerne, stier og adgangsvej, men der plantes ny skov til erstatning af denne skov.
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Fra: Bjarne S Madsen <bm@sunfactor.dk>
Sendt: 30. oktober 2020 15:17
Til: Plan (Fællespostkasse)
Emne: Forslag til Højskolen Virkelyst

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 7849] - Lokalplan LK 84 for Lejre Højskole ved Kirke Såby

Hej Lejre 

Rigtig god ide, at spørge borgere og virksomheder i kommunen, om ideer til det kommende Virkelyst projekt. Jeg 
håber at I får mange forslag  

Min baggrund. 
Min virksomhed  ”Sunfactor ApS” og samtidigt min privatbolig ligger på Mandøvej 9 og vi kan se Grandgaarden fra 
vores vindue. 
Jeg har boet i Kirke Såby fra 1973 og er som ung kommet på gården. 

I perioden 1977-1981 arbejdede jeg som smed og havde en del arbejde på et vinmølleprodukt, som blev testet på 
Risø.  
Kontakten til Risø gav mig en blivende interesse for alternativ energi. 
Af samme grund, er jeg i dag ejer af Sunfactor ApS, som er en solcelleinstallatør virksomhed, med efterhånden 
meget brede kompetencer på området. 

Mit forslag. 
Lejre er/vil gerne være, en grøn kommune. Ikk! 
Så det er da oplagt at skele til Samsø og til deres Energiakademi.   
Samsø er efterhånden verdenskendt for deres grønne profil og er et godt eksempel på, at skabe vækst i et 
udkantsområde. 

Jeg forestille mig ikke at det skal være helt magen til, men det vil være oplagt, at starte med at gøre Højskolen 
Virkelyst bygningerne CO2 neutrale. 
Derefter kan man arbejde sig hen mod at gøre bygningerne helt selvforsynende med energi, således at man i 
princippet blive helt uafhængig af el nettet. 

Det skal vare en gradvis udvikling, hvor lokale virksomheder og borgere, kan indgå i kompetenceudviklingen og på 
de energiprojekter som udføres.    
Teknologierne udvikler sig meget i disse år og det vil virkelig kunne booste den grønne profil i Lejre kommune og en 
del af virksomhederne i kommunen. 
Efterhånden som stedet bliver udbygget med alternativ energi, kan man begynde at invitere andre kommuner og 
virksomheder. De grønne virksomheder, vil også her, kunne afprøve og vise deres produkter.  

Så hvis Lejre kommune virkelig ønsker, at være en grøn kommune og I ønsker vækst, samt virksomheder med 
grønne kompetencer, så er mit forslag en billig mulighed for at rykke på dette område. 
Som på Samsø, så vil turismen også stige, i takt med at VI (Lejre Kommune) blive kendt for dette projekt. 

Med venlig hilsen 
Bjarne Madsen 

Sunfactor ApS 
Mob. +45 81746799 
bm@sunfactor.dk 
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Fra: Jacob Irgens-Møller Nielsen <jaini@mst.dk>
Sendt: 10. november 2020 12:00
Til: Plan (Fællespostkasse)
Emne: Miljøstyrelsens bemærkninger til kommuneplantillæg for højskolen Lejre (MST Id 

nr.: 2071511)

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 7849] - Lokalplan LK 84 for Lejre Højskole ved Kirke Såby

Miljøstyrelsens bemærkninger til kommuneplantillæg for højskolen Lejre 

Miljøstyrelsen har modtaget overnævnte debatoplæg. Det fremgår, at dele af planområdet er udlagt 
som: naturbeskyttelsesområde, BNBO og skovrejsningsområde  
Husk, et kommende kommuneplantillæg skal indeholde en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller 
rasteområder for bilag IV-arter. 

Oplægget kan således potentielt være i konflikt med de nationale interesser, jf. ”Oversigt over nationale interesser i 
kommuneplanlægningen 2018”.  

Miljøstyrelsen forventer, at disse forhold bliver behandlet i kommunens videre planproces og har dermed ikke 
yderligere bemærkninger på nuværende tidspunkt.

Venlig hilsen 

Jacob Irgens-Møller Nielsen  
Studentermedhjælper | VVM | Plantilsyn 
jaini@mst.dk | +45 23 49 92 98 

Miljø- og Fødevareministeriet  
Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk 

Sådan håndterer vi dine personoplysninger 

Til: Plantilsyn (plantilsyn@mst.dk) 
Fra: plandata_noreply@erst.dk (plandata_noreply@erst.dk) 
Titel: Indkaldelse af idéer og forslag: "Indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplantillæg for Højskolen Lejre", 

Lejre kommune 
E-
mailtitel: 

Meddelelse om statusændring til forslag for indkaldelse af idéer og forslag: "Indkaldelse af ideer og forslag 
til kommuneplantillæg for Højskolen Lejre", Lejre kommune 

Sendt: 29-10-2020 14:38

Der er blevet indberettet ændringer til Plandata.dk, og nedenstående plan har gennemgået et statusskift: 

Planid: 10312897 

Kommune: Lejre 

Plantype: indkaldelse af idéer og forslag 

Planstatus: forslag 

Plannavn: Indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplantillæg for Højskolen Lejre 



Vedrørende Højskolen Lejre- Virkelyst ved Kirke-Såby 

Det er med stor interesse,jeg har gennemlæst Foreningen Venner af Højskolens tanker 
vedrørende etablering af  Højskolen. 

Kirke-såby er en lille landsby, der godt kan trænge til nye tiltag, det er vigtig at bruge 
lokalsamfundet .En højskole kan påvirke til at unge i området, hører og oplever gode 
fællesskaber.  
I Kirke-Såby er der mange gode tiltag i forbindelse ved Kirken ,som er vigtig at bevare. 
Det kunne give nye muligheder for Kirke-Såby at have en Højskole tæt på med nye tiltag og 
inspiration for byen. 

Det er vigtig at have øje på. 
At prisen for ophold på højskole er sådan ,at det indbyder unge, til at tage et højskoleophold. 

At der er gode transportforbindelser ,til og fra Kirke-såby. 

En god ide på sigt kunne være at åbne Højskole aktiviteter også for pensionister. 
Der er ikke nogen Højskole i området. 
Det kunne være daghøjskole, da mange pensionister kunne ønske at sove hjemme. 
Den ny Højskole, er fin placeret tæt på byen. 

At synge sammen i fællesskab med andre ville være kærkommen,ligesom foredrag og andre 
kreative indput. 

Jeg ønsker en god start for den ny højskole i Kirke-Såby. 

venlig hilsen  

Anette Sørensen 
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Fra: Lone Askirk <lone@askirk.dk>
Sendt: 31. oktober 2020 15:07
Til: Plan (Fællespostkasse)
Emne: Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for Højskolen Lejre

Kategorier: Journaliseret på: [2020 / 7849] - Lokalplan LK 84 for Lejre Højskole ved Kirke Såby

Hej i Planafd. 
Tak for brevet. 
Når jeg tænker 60 helårselever, som jeg tidligere har læst, skulle målgruppen være yngre folk. Skal noget aktivitets 
muligheder være tilstede. Her ville en svømmehal være optimalt, både for højskolen men hvis den kunne være åben 
også for hele kommunen. 
Ellers vil jeg blot hilse den velkommen.  
Mvh. Lone Askirk 
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Mette Straarup

Fra: Steffen Holm Joland <steffenhj@gmail.com>
Sendt: 19. november 2020 00:19
Til: Plan (Fællespostkasse + EDS)
Emne: Højskole i Kirke Saaby

Kære Mette Straarup! 
Lidt sen input, men blot en tilkendegivelse af min mening om højskolen, som et fornyet og positivt tiltag i Kirke 
Saabys udbredelse i 
Nærmiljøet. Jeg har forpasset formødet i forsamlingshuset, hvor jeg ellers gerenechavde deltaget. 
Min kone og jeg er tilflyttere til byen i 1997, og er stadig nye - føler vi. Vi bor som genboer til højskolen, og har fulgt 
udviklingen, landskabsmæssigt i de forløbne år, hvor der  er etableret fredsskov i området, hvilket har reduceret 
udsigten i retning mod Vester Saaby. Jeg er medlem af Sporvejs historisk selskab, og arbejder på Sporvejsmuseet 
som frivillig, hvor der køres på trancen, hvor Midtsjællandsbanen  kørte. Netop, hvor resten volden kan opleves tæt 
på skolens placering. Derfor håber jeg, at den stump, stadig vil kunne opleves med kig fra landevejen mod Hvalsø. 
Blot ment som opfordring, og ikke insigelse. Placering af især shelters, og nok også køkkenhaver finder jeg dårligt 
planlagt. Vi er selv plaget af støjen fra vejen, som skyldes en fejludført asfalt belægning fra kommunens side. 
Grusbelægning og slidt køreunderlag medfører en utilsigtet dækstøj og resonans fra de alt for hurtigt kørende biler 
(nedsættelse af hastighed er sparket til hjørne fra myndighedernes side). Vi kan være ligeglade , da vi skal flytte til 
mindre bolig inden så længe, da huset er blevet for stort. Men igen, et godt initiativ med denne skole, og til 
udfoldelse af området. Vi har gået mange gode ture med vores hunde i år.enes løb. Byder gerne på en kop glad 
kaffe, så rette beslutningstagere kan se min opfordring, som genbo og visning i 1. Sals højde. 
Mvh 
Steffen Holm Jøland, Høgevænget 2, 4060 Kirke Saaby 
Tlf. : 20328336, 46491457 
 
PS! Kom gerne på besøg på Sporvejsmuset, hvor jeg træffes hver onsdag. Så kan I også se, hvad området byder på, 
blandt de mange andre museer i området  



Notat om dialog med Erhvervsstyrelsen om lokalplanlægning af Lejre Højskole 
Lejre 02-02-21 

Sag: 20/7849 

 

Administrationen havde den 20. november 2020 et virtuelt møde med Erhvervsstyrelsen om bl.a. den 
igangværende lokalplanlægning for Lejre Højskole, hvor der i forbindelse med den indledende høring var 
kommet et ønske om at knytte et mindre boligområde med andelsboliger til Højskolen. Erhvervsstyrelsen 
kom med følgende tilbagemelding til administrationen: 

 

”Højskole i Kirke Såby 
En højskole ønskes etableret på en eksisterende gård, der grænser op til eksisterende byzone i Kirke Såby. 
Gården er tænkt overført til byzone.  
Erhvervsstyrelsens bemærkninger: Under forudsætning af, at kommunen kan redegøre for, at der er tale om 
byudvikling af lokal karakter i overensstemmelse med Fingerplanens bestemmelser for det øvrige 
hovedstadsområde, har ERST ikke bemærkninger i f.t. til forhold, hvor ERST er ressortmyndighed. 
 
Desuden oplyste Lejre Kommune, at der i et område syd for gården på sigt ønskes udlagt et område til 
boligbyggeri til seniorbofællesskab, der skal servicere højskolen.  
Erhvervsstyrelsens bemærkninger: Udlægget forudsætter, at der er tale om byudvikling af lokal karakter, 
der er begrundet i et lokalt behov, jf. ovenstående.” 
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1 Forudsætninger 
 

Princippet i dagpasningsprognosen er at sammenligne kapacitet og behov. Hvor mange 
børn skal vi passe, og hvor mange har vi kapacitet til at passe? Børnene opdeles i to 
aldersgrupper, dels de 0-2 årige, som passes enten i dagpleje eller i vuggestue, og dels de 
3-6 årige, som passes i børnehave.  
 
Behovet beregnes ud fra befolkningsprognosen og de parametre, som i øvrigt indgår. 
Kapaciteten beregnes som en sum af de enkelte institutioners kapacitet tillagt eventuelle 
planlagte ændringer, positive såvel som negative. Ud over tal, som beregnes af 
befolkningsprognosen, indgår der parametre for bl.a.  

• pasningsgrad fordelt på distrikt og alder. Hvor stor en andel af børnene i Lejre 
Kommune passer vi? 

• alder ved overgang til børnehave. Børnene starter i børnehave i den måned, hvor 
de bliver 3 år 

 
Hver årgang fordeles på 12 måneder. Der korrigeres for pasningsgraden. Kernen i 
beregningerne er – for de 3-6 årige – metoden til at fastslå, hvem der starter i skole hvert 
år i august. Det afhænger bl.a. af procentdelen af børn, der har udskudt skolegang (8%).  
 
Pasningsgraden er beregnet for hver alder for sig. Der er ingen systematisk forskel på 
distrikterne, hvorfor det er valgt at regne med ens pasningsgrader for hele kommunen. 
Gennemsnittet for hele kommunen fremgår af tabellen. Der er en klar tendens til, at jo 
ældre børnene bliver, jo flere bliver passet. Det er konstateret, at pasningsgraden har 
ændret sig lidt fra 2018 til 2019, hvorfor der er brugt en korrigeret pasningsgrad.  

 

Tabel 1 Den gennemsnitlige pasningsgrad for hele kommunen 

Alder Pasningsgrad

0 0,14

1 0,88

2 0,90

3 0,94

4 0,94

5 år indtil skolestart 0,94  
 
Pasningsgraden er lav for de 0-årige, da ingen børn starter før 6 månedsalderen, og 
mange først starter senere. Pasningsgraden for de 5-årige er beregnet inden de starter i 
skole. Antallet af 6-årige i pasning ændrer sig fra måned til måned. Lige inden 
sommerferien er der mange af de børn, der skal starte i skole, der er blevet 6 år. Lige efter 
sommerferien er der stort set ingen på 6 år, der bliver passet, fordi alle børn, der er blevet 
6 år, er startet i skole.   
 
Ud over børn fra Lejre Kommune passer man i gennemsnit 33 børn fra andre kommuner. 
Det betyder, at den endelige pasningsgrad, eller dækningsgrad, bliver lidt større.  
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Tabel 2 Forventet antal børn til pasning fra andre kommuner  

Distrikt 0-2 år 3-6 år

Allerslev 2 1

Osted 1 0

Hvalsø 3 7

Kirke Såby 1 1

Bramsnæsvig 1 0

Kirke Hyllinge 3 10

Gevninge 2 1

I alt 13 20  
 
 
For at få et billede af, hvordan behov og kapacitet passer på lokalt niveau er det valgt i 
beregningerne ikke at tage hensyn til, at nogle børn passes i et andet distrikt, end der hvor 
de bor.  
 
Udgangspunktet for beregningerne er de 7 skoledistrikter, som er samlet i 3 områder, som 
det fremgår af figur og tabel: 
  
 

Hvalsø

Allerslev

Kirke Hyllinge

Gevninge

Kirke Såby

Osted

Bramsnæsvig

 

Figur 1 De syv skoledistrikter og tre pasningsområder 

 

Tabel 3 De syv skoledistrikter og tre pasningsområder 

Område Navn

A Allerslev, Osted og Gevninge

B Hvalsø og Kirke Saaby

C Kirke Hyllinge og Bramsnæsvig  
 
 

Den kapacitet, der er lagt ind, fremgår af tabellen.  
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Tabel 4 Kapacitet for de enkelte institutioner, 0-2 år og 3-6 år pr. 1. januar 2020 

Distrikt Navn 0-2 år 3-6 år

Allerslev Dagplejen i Allerslev distrikt 12 0

Allerslev Puljeordningen Fuglereden 10 16

Allerslev Privatinstitutionen Højen 4 9

Allerslev Lærkeredens Børnehave 0 44

Allerslev Lærkeredens Vuggestue 12 0

Allerslev Skjoldungernes Børnehave 0 120

Allerslev Skjoldungernes Vuggestue 46 0

Osted Dagplejen i Osted distrikt 24 0

Osted Privatinstitutionen Fristedet 0 36

Osted Osted Vuggestue 12 0

Osted Osted Børnehave 0 46

Osted Private pasningsordninger i Osted distrikt 9 0

Hvalsø Avnstrup Børnehave 0 0

Hvalsø Avnstrup Vuggestue 0 0

Hvalsø Dagplejen i Hvalsø distrikt 24 0

Hvalsø Den Grønne Kiles Børnehave 0 115

Hvalsø Den Grønne Kiles Vuggestue 48 0

Hvalsø Møllebjerghaves Børnehave 0 60

Hvalsø Møllebjerghaves vuggestue 22 0

Hvalsø Private pasningsordninger i Hvalsø Distrikt 18 0

Hvalsø Skovvejens Børnehave 0 40

Kirke Såby Agersøgaard Naturgruppen 10 30

Kirke Såby Dagplejen i Kr. Såby distrikt 19 0

Kirke Såby Tusindfryd børnehave 0 54

Kirke Såby Tusindfryd Vuggestue 12 0

Bramsnæsvig Hyllebjergets Børnehave 0 20

Bramsnæsvig Dagplejen i Bramsnæsvig distrikt 16 0

Bramsnæsvig Møllehusets børnehave 0 60

Bramsnæsvig Møllehusets vuggestue 12 0

Bramsnæsvig Private pasningsordninger i Bramsnæsvig distrikt 26 0

Bramsnæsvig Rollingens børnehave 0 60

Bramsnæsvig Agersøgård Skovgruppen 0 30

Bramsnæsvig Hyllebjergets vuggestue 14 0

Kirke Hyllinge Puljeordningen Ammershøj 15 45

Kirke Hyllinge Børnehuset Fjordly Børnehave 0 54

Kirke Hyllinge Birkens børnehave 0 58

Kirke Hyllinge Dagplejen i Kr. Hyllinge distrikt 48 0

Kirke Hyllinge Hyllinge Børnehave 0 60

Kirke Hyllinge Puljeordningen Lejregård 1 15

Kirke Hyllinge Private pasningsordninger i Kr. Hyllinge distrikt 16 0

Kirke Hyllinge Børnehuset Fjordly Vuggestue 12 0

Gevninge Dagplejen i Gevninge distrikt 8 0

Gevninge Private pasningsordninger i Gevninge distrikt 8 0

Gevninge Myretuens børnehave 0 40

Gevninge Myretuens vuggestue 12 0

Gevninge Privatinstitution Lindholm Skovbørnehus Vuggestue 9 0

Gevninge Privatinstitution Lindholm Skovbørnehus Børnehave 0 18

Gevninge Solsikkens børnehave 0 60
Gevninge Solsikkens vuggestue 24 0

I alt 503 1090  
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2 Resultater 
 
De enkelte årgange er forskellige i størrelse, og det afspejles i behovet. Tabellen viser den 
historiske udvikling for de 0-6 årige. 
 

Tabel 5 Antal børn 2011-2020, tal for 1. januar 

Alder 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0 264 227 227 190 213 200 230 243 230 271

1 286 272 246 242 200 255 231 263 263 273

2 340 298 288 263 255 214 272 257 290 286

3 341 358 304 299 276 274 243 291 288 325

4 384 354 362 309 305 287 285 262 306 305

5 372 394 354 365 325 328 291 299 286 319

6 383 369 406 359 363 332 340 304 308 297

Total 2370 2272 2187 2027 1937 1890 1892 1919 1971 2076

 

 

Antallet af 0-årige har svinget mellem 190 og 271. Det totale antal børn i aldersgruppen 
har været faldende hvert år fra 2011 til 2016, men er steget fra 2016 til 2020. I 2016 var 
der stor forskel på de enkelte årgange. Der var langt flere 5 og 6-årige end 0-årige. I 2020 
er der ikke så stor forskel på de enkelte årgange.  
 
Befolkningsprognosen forventer en stigning på 164 børn frem til 2024. Dette er på niveau 
med prognosen fra sidste år.  
 
Dagpasningsprognosen er vist for kommunen som helhed og for hvert af de syv 
skoledistrikter. 
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Figur 2 Kapacitet og pasningsbehov for 0-2 årige og 3-6 årige, hele kommunen 
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Figuren viser den samlede kapacitet og det samlede behov for hele Lejre Kommune for 
perioden 2020 til 2023 fordelt på 0-2 årige og 3-6 årige.  
 
Behovet for pasning af børn 0-2 år forventes at stige de næste år fra omkring 530 børn til 
omkring 560 børn i slutningen af 2023.  
 
Behovet for børnehavepladser svinger over året, som det fremgår af figuren. I august 
måned, når skolen starter, forsvinder der en hel årgang. Hver måned kommer der nye 
børn til børnehaverne fra dagplejen og fra vuggestuerne. Behovet på 3-6 års området 
stiger gennem perioden og topper med 1.185 børn i juli 2023. I august 2023 er behovet 
888 børn. 
 
Nedenfor er vist graferne for de enkelte skoledistrikter.  
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Figur 3 Kapacitet og pasningsbehov for område Allerslev 

 

Figuren viser den samlede kapacitet og det samlede behov for Allerslev distrikt for 
perioden 2020 til 2023 fordelt på 0-2 årige og 3-6 årige.  
 
Behovet for pasning af børn 0-2 år forventes at være mellem 83 og 93 i perioden. 
 
Behovet på 3-6 års området er forholdsvis konstant, bortset fra sæsonvariationen. Det 
topper med 196 børn i juli 2022. I august 2022 er der behov for pasning af 143 børn.  
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Figur 4 Kapacitet og pasningsbehov for Osted 

 
Figuren viser den samlede kapacitet og det samlede behov for Osted distrikt for perioden 
2020 til 2023 fordelt på 0-2 årige og 3-6 årige. 
 
Behovet for pasning af børn 0-2 år forventes at stige fra 48 til 64 børn i slutningen af  
perioden.  
 
Behovet på 3-6 års området stiger fra 107 i juli 2020 til 114 i juli 2023. I august 2020 er der 
behov for pasning af 82 børn. I august 2023 er der behov for pasning af 84 børn.  
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Figur 5 Kapacitet og pasningsbehov for Gevninge 

 
Figuren viser den samlede kapacitet og det samlede behov for Gevninge distrikt for 
perioden 2020 til 2023 fordelt på 0-2 årige og 3-6 årige.  
 

Behovet for pasning af børn 0-2 år forventes at være stort set konstant mellem 48 og 55 
børn i hele perioden. 
 
Behovet på 3-6 års området stiger svagt. I juli 2020 er der behov for pasning af 105 børn, 
og i august 2020 er der behov for pasning af 79 børn. I juli 2023 er der behov for pasning 
af 113 børn, og i august 2023 er der behov for pasning af 82 børn. 
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Figur 6 Kapacitet og pasningsbehov for Hvalsø distrikt  

 
Figuren viser den samlede kapacitet og det samlede behov for Hvalsø distrikt for perioden 
2020 til 2023 fordelt på 0-2 årige og 3-6 årige. 
 
Behovet for pasning af børn 0-2 år forventes at stige svagt fra 106 og 115 børn i hele 
perioden.  
 
Behovet på 3-6 års området stiger fra 256 i juli 2020 til 248 i juli 2022 og falder igen lidt til 
242 i juli 2023. I august 2020 er der behov for pasning af 193 børn. I august 2022 er der 
behov for pasning af 179 børn, og i august 2023 er der behov for pasning af 178 børn.  
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Figur 7 Kapacitet og pasningsbehov for Kirke Såby 

 
Figuren viser den samlede kapacitet og det samlede behov for Kirke Såby distrikt for 
perioden 2020 til 2023 fordelt på 0-2 årige og 3-6 årige. 
 
Behovet for pasning af børn 0-2 år forventes at være mellem 55 og 65 børn i hele 
perioden.  
 
Behovet på 3-6 års området stiger fra 109 i juli 2020 til 122 i juli 2023. I august 2020 er der 
behov for pasning af 84 børn. I august 2023 er der behov for pasning af 95 børn.  
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Figur 8 Kapacitet og pasningsbehov for Kirke Hyllinge 

 

Figuren viser den samlede kapacitet og det samlede behov for Kirke Hyllinge distrikt for 
perioden 2020 til 2023 fordelt på 0-2 årige og 3-6 årige.  
 

Behovet for pasning af børn 0-2 år forventes at være mellem 97 børn og 110 børn. 
 
Behovet på 3-6 års området svinger gennem hele perioden. I juli 2020 er der behov for 
pasning af 210 børn, og i august 2020 er der behov for pasning af 161 børn. I juli 2023 er 
der behov for pasning af 224 børn, og i august 2023 er der behov for pasning af 172 børn. 
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Figur 9 Kapacitet og pasningsbehov for Bramsnæsvig 

 
Figuren viser den samlede kapacitet og det samlede behov for Bramsnæsvig distrikt for 
perioden 2020 til 2023 fordelt på 0-2 årige og 3-6 årige.  
 

Behovet for pasning af børn 0-2 år forventes være mellem 79 og 93 børn. 
 
Behovet på 3-6 års området stiger i løbet af perioden. I juli 2020 er der behov for pasning 
af 138 børn, og i august 2020 er der behov for pasning af 107 børn. I juli 2023 er der 
behov for pasning af 177 børn, og i august 2022 er der behov for pasning af 138 børn. 
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3 Distriktskrydsere 
 

 

De foregående analyser er foretaget ud fra ønsket om at knytte behovet for pasning til det 
distrikt, hvor børnene bor. Mange børn bliver dog passet i et andet distrikt, end hvor de 
bor, kaldet distriktskrydsere. Hvis der tages hensyn til dette i beregningerne, har det 
betydning for, hvordan balancen ser ud mellem behov og kapacitet i de enkelte distrikter.   
 

Der er foretaget beregninger af, hvor børnene bliver passet, i forhold til hvor de bor. 
Beregningerne er foretaget på data fra marts 2019 og fra januar 2020. De viser, at 
krydsningerne er forholdsvis stabile. De viser også, at der ikke er stor forskel på, hvordan 
vuggestuebørn krydser, og hvordan børnehavebørn krydser. Der er derfor regnet med 
samme mønster for de to aldersgrupper.  
 
I den første tabel er det angivet, hvor mange procent af børnene fra deres bopælsdistrikt 
bliver passet i hvert distrikt. Det er beregnet som et gennemsnit for de to dataudtræk. Af 
børnene fra Allerslev Skoledistrikt bliver 95% passet i distriktet, 1% bliver passet i 
Gevninge, og 4% bliver passet i Osted. Samtidig kommer der børn fra Gevninge (4%) og 
andre distrikter til pasning i Allerslev. 
 

Tabel 6 Distriktskrydsere: Andelen af børn fra bopælsdistrikt til pasningsdistrikt 

Distrikt Allerslev Bramsnæsvig Gevninge Hvalsø Kr Hyllinge Kr Såby Osted 

Allerslev Skoledistrikt 0,95 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,04

Bramsnæsvig Skoledistrikt 0,00 0,76 0,01 0,01 0,16 0,07 0,00

Gevninge Skoledistrikt 0,04 0,00 0,92 0,00 0,03 0,02 0,00

Hvalsø Skoledistrikt 0,03 0,01 0,02 0,86 0,00 0,03 0,05

Kirke Hyllinge Skoledistrikt 0,01 0,04 0,02 0,01 0,89 0,02 0,00

Kirke Såby Skoledistrikt 0,02 0,05 0,09 0,14 0,02 0,66 0,01

Osted Skoledistrikt 0,21 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,78

  
I alt er det omkring 15% af børnene, som bliver passet i et andet distrikt end deres 
bopælsdistrikt.  
 
I den næste tabel er det vist, hvad krydsningerne betyder for hvert enkelt distrikt, altså om 
de netto modtager børn, eller om de netto sender børn til pasning i andre distrikter. 
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Tabel 7 Antal børn som distriktet netto modtager eller afleverer til andre distrikter, gennemsnit 

Distrikt Netto kryds

Allerslev Skoledistrikt 35,5

Bramsnæsvig Skoledistrikt -25

Gevninge Skoledistrikt 19,5

Hvalsø Skoledistrikt -21

Kirke Hyllinge Skoledistrikt 8,5

Kirke Såby Skoledistrikt -17

Osted Skoledistrikt -0,5  
 

Det fremgår af tabellen, at specielt Allerslev og Gevninge passer børn fra andre distrikter, 
og at Bramsnæsvig, Hvalsø og Kirke Såby får en del børn passet i andre distrikter. 
Nettotallet er et gennemsnitstal, og det vil svinge lidt med ændringerne i antal børn i de 
forskellige distrikter. I beregningerne bruges procenterne som angivet i tabel 6.   
 
For totalen på kommuneniveau har distriktskrydserne ingen betydning, men for de enkelte 
distrikter har det naturligvis betydning. De ændrede grafer er vist i det følgende for hvert 
distrikt. 
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Figur 10 Kapacitet og pasningsbehov for område Allerslev 

 

Figuren viser den samlede kapacitet og det samlede behov for Allerslev distrikt for 
perioden 2020 til 2023 fordelt på 0-2 årige og 3-6 årige.  
 
Behovet for pasning af børn 0-2 år forventes at være mellem 96 og 107 i perioden. 
 
Behovet på 3-6 års området er forholdsvis konstant, bortset fra sæsonvariationen. Det 
topper med 223 børn i juli 2022. I august 2022 er der behov for pasning af 162 
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 børn.  
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Figur 11 Kapacitet og pasningsbehov for Osted 

 
Figuren viser den samlede kapacitet og det samlede behov for Osted distrikt for perioden 
2020 til 2023 fordelt på 0-2 årige og 3-6 årige. 
 
Behovet for pasning af børn 0-2 år forventes at stige fra 46 til 59 børn i slutningen af 
perioden.  
 
Behovet på 3-6 års området stiger fra 105 i juli 2020 til 110 i juli 2023. I august 2020 er der 
behov for pasning af 79 børn. I august 2023 er der behov for pasning af 81 børn.  
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Figur 12 Kapacitet og pasningsbehov for Gevninge 

 
Figuren viser den samlede kapacitet og det samlede behov for Gevninge distrikt for 
perioden 2020 til 2023 fordelt på 0-2 årige og 3-6 årige.  
 

Behovet for pasning af børn 0-2 år forventes at være stort set konstant mellem 56 og 61 
børn i hele perioden. 
 
Behovet på 3-6 års området stiger svagt. I juli 2020 er der behov for pasning af 119 børn, 
og i august 2020 er der behov for pasning af 90 børn. I juli 2023 er der behov for pasning 
af 129 børn, og i august 2023 er der behov for pasning af 94 børn. 
 

  
  



Dagpasningsprognose Lejre Kommune 
_______________________________________________________________________________ 

 17 

0

50

100

150

200

250

300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 2021 2022 2023

Kapacitet 0_2 Behov0_2 Kapacitet 3_6 Behov3_6

 

Figur 13 Kapacitet og pasningsbehov for Hvalsø distrikt  

 
Figuren viser den samlede kapacitet og det samlede behov for Hvalsø distrikt for perioden 
2020 til 2023 fordelt på 0-2 årige og 3-6 årige. 
 
Behovet for pasning af børn 0-2 år forventes at stige svagt fra 101 til 109 børn i hele 
perioden.  
 
Behovet på 3-6 års området falder lidt fra 240 i juli 2020 til 230 i juli 2023. I august 2020 er 
der behov for pasning af 181 børn, og i august 2023 er der behov for pasning af 171 børn.  
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Figur 14 Kapacitet og pasningsbehov for Kirke Såby 

 
Figuren viser den samlede kapacitet og det samlede behov for Kirke Såby distrikt for 
perioden 2020 til 2023 fordelt på 0-2 årige og 3-6 årige. 
 
Behovet for pasning af børn 0-2 år forventes at være mellem 49 og 56 børn i hele 
perioden.  
 
Behovet på 3-6 års området stiger fra 97 i juli 2020 til 108 i juli 2023. I august 2020 er der 
behov for pasning af 74 børn. I august 2023 er der behov for pasning af 84 børn.  
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Figur 15 Kapacitet og pasningsbehov for Kirke Hyllinge 

 

Figuren viser den samlede kapacitet og det samlede behov for Kirke Hyllinge distrikt for 
perioden 2020 til 2023 fordelt på 0-2 årige og 3-6 årige.  
 

Behovet for pasning af børn 0-2 år forventes at være mellem 104 børn og 114 børn. 
 
Behovet på 3-6 års området svinger gennem hele perioden. I juli 2020 er der behov for 
pasning af 217 børn, og i august 2020 er der behov for pasning af 167 børn. I juli 2023 er 
der behov for pasning af 237 børn, og i august 2023 er der behov for pasning af 182 børn. 
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Figur 16 Kapacitet og pasningsbehov for Bramsnæsvig 

 
Figuren viser den samlede kapacitet og det samlede behov for Bramsnæsvig distrikt for 
perioden 2020 til 2023 fordelt på 0-2 årige og 3-6 årige.  
 

Behovet for pasning af børn 0-2 år forventes være mellem 68 og 78 børn. 
 
Behovet på 3-6 års området stiger i løbet af perioden. I juli 2020 er der behov for pasning 
af 119 børn, og i august 2020 er der behov for pasning af 92 børn. I juli 2023 er der behov 
for pasning af 150 børn, og i august 2022 er der behov for pasning af 116 børn. 
 

 



Side 1 af 3

 

 
Prognose og kapacitet i Ejby 
 
Notatet beskriver prognose og kapacitet i dagtilbud i Ejby området. Der er desuden også en 
vurdering af størrelsen for en eventuel ny daginstitution i Ejby. 

Ejby er en del af skoledistrikt Bramsnæsvig. Kommunens befolkningsprognose bygger på sko-
ledistrikter og det er pt. Ikke muligt at komme længere ned på niveau. Derfor ses der på det 
samlede Bramsnæsvig distrikt. 

Befolkningsprognosen for Bramsnæsvig  

  2021 2022 2023 2024 2025 

0-2-årige 130 126 124 122 125 

3-5-årige 142 137 145 143 136 

Kilde: Befolkningsprognosen 2021 - COWI 

Der forventes i befolkningsprognosen et fald på 5 0-2-årige fra 2021 til 2025, mens der for-
ventes et fald på 6 3-5-årige i samme periode. Samlet set må det konstateres at der er en 
forventning om et relativt konstant antal børn i 0-5 årige i Bramsnæsvig området 

Til at dække kommunens pasningsgaranti i Bramsnæsvig området er følgende kommunale 
dagtilbud. De vises med den pladskapacitet der arbejdes ud fra sammen med aktuel ind-
meldte børn. 

Tilbud Aktuel plads kapacitet pr. 
1.02.21 

Indmeldte børn pr. 
1.02.21 

Hyldebjerget vuggestue 16 16 

Hyldebjerget børnehave 17 13 

Møllehusets vuggestue 21 17 

NOTAT 
 

CBL Center for Børn og Læring 
 
 
H www.lejre.dk 
 
Christina Egholm 
Administration 
E chpeg@lejre.dk 
 
Dato: 27. januar 2021 
J.nr.: 20/6715 
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Møllehusets børnehave 42 36 

Børnehaven Rollingen 60 40 

Dagplejen Ejby 8 6 

Dagplejen Sonnerup 8 7 

Agersøgård skovgruppen 40 37,6*) 

Private pasningsordninger  28*) 

Tallene opgjort pr 14.01.2021 

*) tallene er gennemsnitlige indskrevne børn i 2020 

Samlet set har Bramsnæsvig 53 pladser til de 0-2-årige, her er der pt. 7 ledige pladser, der 
er 119 pladser til de 3-6-årige, her er der pt. 30 ledige pladser. 

Endelig er der også pasningstypen tilskud til pasning af egne børn. I 2020 blev 6 børn i Ejby 
passet efter denne ordning. I hele kommunen blev der i gennemsnit i 2020 passet 33,4 børn 
hjemme med tilskud, hvilket er en stigning fra 2019 på 6,7 børn. 

Samlet plads kapacitet i Bramsnæsvig 

 Tilbud med 
kommunal an-
visning – aktu-
el pladskapa-
citet 

Tilbud uden 
kommunale 
anvisning 

I alt Forventede 
børn 2025 

Pladser i 
forhold til 
prognose 

(forventede 
børn) 

0-2-årige 53 28 79 125 -46 

3-5-årige 140 40 170 136 +34 

 

Samlet er der med den aktuelle plads kapacitet vil der være en forventet udfordring i for-
hold til pladser til 0-2 årige i de kommende år. 

Ny institution 

En ny institution i Ejby vil skulle erstatte Rollingen og Hyllebjerget. Derfor ses der på data i 
forhold til disse. 

0-2-årige Aktuel plads kapacitet Aktuel antal indskrevne 

Hyldebjerget vuggestue 16 16 

Dagplejen Ejby 8 6 
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Private pasningsordninger 30 27 

Tilskud til pasning af eget 
barn 

- 6 

 

3-6-årige Aktuel plads kapacitet Aktuel antal indskrevne 

Hyldebjerget børnehave 20 13 

Børnehaven Rollingen 60 40 

Ammershøj skovgruppen 40 38 

 

Vurderingen er at flere forældre vil søge plads i en nybygget integreret institution, at en ny 
institution i Ejby skal kunne rumme 100 enheder. Det foreslås, at der bygges til en opstart 
med 2 vuggestuegrupper og 2 børnehavegrupper samt et fleksibelt rum der ved behov vil 
kunne inddrages til endnu en stue. Det fleksible rum vil i starten kunne bygges og anvendes 
til liggehal og hvis behovet senere viser at der er behov for en stue mere, kan en liggehal 
relativt nemt og hurtigt etableres.



 

Ældrerådet i Lejre Kommune 
 

 

Lejre Kommune    17. december 2020. 

Møllebjergvej 4    J.nr.: 20/8831 

4330 Hvalsø 

 

Att.: Overassistent Janie Bitsch 

Sekretariat & Jura 

 

Ældrerådet har med tak modtaget kommunens e-mail af 3. december 2020 bilagt udkast til en 

tilføjelse om ensomhed til Lejre Kommunes værdighedspolitik 2018 samt protokoludskrift af 

USSÆ’s møde den 2. december 2020.  

I den anledning afgiver Ældrerådet følgende høringssvar, idet vi citerer den fulde foreslåede tekst 

om ensomhed med vore ændringsforslag indføjet i fed kursiv: 

 

”Der findes et sted, hvor ingen skal føle sig ensom  

Ensomhed 

Det er værdigt:  

• At tage imod tilbud om at deltage i fællesskaber, men også 

• At kunne vælge til og fra efter eget ønske og behov, samt 

• At kunne hjælpe og støtte andre i deres søgen efter de værdier, samvær med andre 

mennesker skaber  

Pejlemærker  

Ensomhed er, når man er uønsket alene. 

Ensomhed koster sunde leveår. 

• Vi vil – i tæt samarbejde med civilsamfundet, frivillige, private aktører – arbejde for at nedbringe 

ensomhed blandt kommunens ældre borgere. Vi vil understøtte, at ensomme bliver inddraget i de 

aktiviteter, der enten tilbydes af Kommunen eller i civilsamfundet. Vi vil sammen udvikle og 

afprøve nye tilbud og samarbejdsformer.” 

Betydningen af, at ensomme ældre inddrages i aktiviteter efter eget valg og behov kan ikke 

overvurderes, hvorfor det efter Ældrerådets opfattelse er vigtigt såvel at fremhæve både 

Kommunens og de frivilliges indsats som den indsats, der i øvrigt gøres for de ældre i 

civilsamfundet. Endvidere bør den nødvendige opfølgning i forbindelse med kvalitetssikring også 

være en del af værdighedspolitikken. 

Ældrerådet erindrer i øvrigt om Kommunens målsætning om, at der arbejdes videre med at udvikle 

og udbrede værdighedspolitikken mest og bedst muligt, og at dette gøres bedst ved, at de legale 

tidsfrister overholdes. 

Med venlig hilsen 

 

Kirsten Kornval 

Formand 

Ældrerådet i Lejre Kommune 



Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
Tel. 46 46 46 46 
www.lejre.dk

Charlotte Thygesen
Leder af Ældre- & Plejecentre

Telefon 60 10 04 34
E-mail. chmt@lejre.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høringssvar kvalitetsstandarder vedr. praktisk bistand, personlig pleje og 
genoptræning- og vedligeholdende træning samt udkast til revideret 
værdighedspolitik. 
 
Beboer - og Pårørenderåd ved plejecentrene i Lejre Kommune 15. december 
2020 
 
Beboer - og Pårørenderådene ved Ammershøjparken Ældrecenter, Hvalsø 
Ældrecenter og Bøgebakkens Plejecenter har modtaget høringsmateriale vedr. 
kvalitetsstandarder vedr. praktisk bistand, personlig pleje og genoptræning- og 
vedligeholdende træning samt udkast til revideret værdighedspolitik og kan 
fremsende nedenstående samlede høringssvar. 
 
Beboer og Pårørenderådene anerkender at værdighedspolitikken udbygges med det 
foreslåede oplæg om ensomhed.  
 
Da der for kvalitetsstandarderne for praktisk bistand og personlig pleje ikke er tale om 
indholdsmæssige ændringer, tage Beboer – og Pårørende disse til efterretning. 
 
Beboer – og Pårørenderådene har bemærket, at genoptræning skal tilbydes, der hvor 
ekspertisen forefindes. Dermed fraviges princippet om, at borgere tilbydes behandling 
på lokationer, der ligger nærmest borgerens bopæl. Dette bør tages med i den 
fremadrettede organisering af tilbuddet, så det ikke bliver en udfordring, for den enkelte 
borger.  
 
På vegne af Beboer- og Pårørenderådne ved plejecentrene i Lejre Kommune 
 
Gorm Bove                                              
Formand for Beboer- og Pårørenderådet        
V. Ammershøj Ældrecenter  
 
Erling Kristensen 
Formand for Beboer – og Pårørenderådet 
V. Bøgebakkens Plejecenter      
 
Nina Sahl 
Formand for Beboer- og Pårørenderådet 
V. Hvalsø Ældrecenter                
 
Charlotte Thygesen  
Leder af plejecentrene   
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Høringssvar fra Handicapråd Lejre vedrørende udkast til Værdighedspolitik 

December 2020 

Vi forholder os i dette høringssvar udelukkende til det nytilføjede afsnit om ensomhed. 

Ensomhed er et udbredt fænomen, som vi ser i stigende omfang blandt mennesker der er ældre og 

blandt mennesker med handicap. Under coronapandemien er også rapporteret om flere 

mennesker, som oplever dyb ensomhed. Derfor er det relevant at tilføje et punkt om ensomhed i 

Lejre Kommunes værdighedspolitik 

Vi har nogle forslag til udvidelse af den skrevne tekst således, at der indtænkes flere faktorer i 

politikken og pejlemærker for professionelle 

Ensomhed er en dyb psykologisk og social følelse af at stå udenfor fællesskaber, og at opleve mangel 

på et andet menneske i sin livsverden. For at hindre ensomhed er det en forudsætning, at den 

enkeltes liv leves i samspil med andre mennesker. Mennesker som er nærværende og lyttende, som 

den enkelte kan føle sig forbundet med. At være fortrolig i samtale og samvær med andre medfører, 

at vi som mennesker selv oplever at have betydning for andre mennesker. Det hindrer følelsen af 

ensomhed i at overtage hverdagen. 

Det er vigtigt med kontinuerlige tiltag for at bygge et fundament, hvor tillid og personligt 

engagement sættes i spil, så det enkelte menneske oplever, at livet er meningsfuldt og værdifuldt. 

Det kan ske ved, at det er samme personer, fagprofessionelle og frivillige. Det er vigtigt, at der gives 

tid til at være nærværende og lyttende for at være troværdige.  
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Lejre Kommunes værdighedspolitik 2020 

 

Værdighed  

Der findes et sted, hvor værdighed betyder, 

at vi bliver set og mødt, som dem vi er  

Forord 

Vi har alle forskellige opfattelser af, hvad der er vigtigt, når vi taler om det værdige 

liv. For Svend er det at få sit daglige morgenbad. For Else er det at se foråret spire 

og mærke det grønne græs under sine fødder. For Jens er det at opretholde et 

netværk. For Anna er det, at hun føler sig pæn og soigneret. 

Der er selvfølgeligt meget forskelligt fra menneske til menneske, men noget der er 

fælles for os alle er, at vi selv vil klare hverdagen, selv vil bestemme over vores eget 

liv og have mulighed for at være sammen med andre mennesker.  

Værdighedspolitikken er blevet til i samspil med borgere og medarbejdere i 

ældreplejen, og er pejlemærke for samarbejdet mellem borgere, ældre- og 

handicapforeninger, ledere og medarbejdere. 
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Der findes et sted, hvor vi kender hinanden   

Livskvalitet og sociale netværk  

Det er værdigt: 

• At vi i samarbejde med den enkelte skaber et meningsfyldt liv ud fra dennes 

ønsker  

• At bibeholde sit aktive liv med hjælp fra andre, frivillige, familie, venner og 

personale 

• At have ret til at fravælge fællesskabet  

 

Pejlemærker  

Vi vil støtte dig i, at du kan skabe og vedligeholde en selvstændig tilværelse.  

Medarbejderne i kommunen samarbejder med frivillige om at forebygge ensomhed 

blandt ældre og handicappede ved bl.a. forebyggende hjemmebesøg og udbredelse 

af tilbud i aktivitetscentrene. Målet er, sammen med dig, at involvere og engagere 

pårørende, frivillige, netværk, organisationer, lokalmiljø med flere i dit liv.  
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Der findes et sted, hvor vi kan bestemme selv  

Værdighed og selvbestemmelse  

Det er værdigt: 

• At blive mødt og respekteret, som det menneske jeg er – med åben 

interesse og forståelig kommunikation i skrift og tale 

• At være velsoigneret og klædt, som jeg ønsker 

• At gøre så meget af det, jeg selv kan og vil i min egen døgnrytme 

 

Pejlemærker 

Vi vil aktivt støtte op om, at du har mulighed for at udvikle og vedligeholde konkrete 

færdigheder og sociale relationer.  
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Der findes et sted, hvor vi kan få støtte til at klare os selv  

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i ældreplejen  

Det er værdigt:  

• At forebygge sygdom samt bevare kontinuitet i omsorg og pleje  

• At personalet taler sammen om plejen af beboerne  

• At den enkelte opgave løses, så livskvaliteten bevares 

 

Pejlemærker 

Vi vil arbejde henimod, at du får de sundhedstilbud, som vi sammen med dig 

vurderer, at du har behov for. Det skal være almen praksis, at kommuner og 

sygehuse samarbejder med dig, så du får den rette hjælp og støtte til tiden med 

størst mulig kvalitet til følge.  
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Der findes et sted, hvor naturen og det gode måltid, er en del af livet  

Livskvalitet og det gode måltid  

Det er værdigt: 

• Selv at kunne vælge (mad, lokalitet mv.) 

• At de fysiske rammer og tidspunkterne er tilpasset den enkelte, og at 

servering og borddækning er indbydende 

 

Pejlemærker  

Vi vil have særligt fokus på måltidet og rammen omkring det. Det gode måltid øger 

appetitten og dermed din livskvalitet og sundhedstilstand. Det gælder på plejehjem, 

i eget hjem og på vores aktivitetscentre.  
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Der findes et sted, hvor man taler om livets afslutning 

Et værdigt liv og det sidste farvel  

Det er værdigt: 

• At have mulighed for selvbestemmelse i den sidste tid. Min sidste vilje og 

livstestamente. 

• At have respekt og rummelighed for forskellige trosretninger 

• At få mulighed for smertelindring 

 

Pejlemærker  

Vi vil tilbyde døende lindrende behandlinger, pleje og støtte i rammer der tilgodeser 

en værdig afslutning. Nære pårørende sikres mulighed for at være sammen med 

deres kære ved afslutningen af livet.  
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Der findes et sted, hvor de pårørende er med 

Pårørende 

Det er værdigt:  

• Fortsat at styrke tilbud om aflastning af ægtefælle/pårørende til mennesker 
med demens og kronisk syge både i eget hjem og på aflastningspladser 

• Fortsat at sikre og udvikle netværk for pårørende, særligt med henblik på 
hjemmeboende borgere med demens og kronisk syge 

• At fortsætte den gode relation og dialog mellem pårørende, borger og 
fagpersonale, så vi ved opfølgning sikrer, at de pårørendes indsats og viden 
bliver omsat til meningsfuld pleje og omsorg for den enkelte borger 

 

Pejlemærker  

Vi ønsker at fastholde og udvikle den gode dialog med dig som pårørende. Det gør 

vi med tilbud om støtte i rette tid og på rettet sted. Vi anerkender dig som 

vidensperson, når vi hjælper og plejer den enkelte borger. 
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Der findes et sted, hvor ingen skal føle sig ensom 

Ensomhed 

Det er værdigt: 

• At tage imod tilbud om at deltage i fællesskaber, men også 

• At kunne vælge til og fra efter eget ønske og behov, samt 

• At kunne hjælpe og støtte andre i deres søgen efter de værdier, samvær 

med andre mennesker skaber 

 

Pejlemærker 

Ensomhed er når man er uønsket alene. 

Ensomhed koster sunde leveår. 

• Vi understøtter, at de borgere, der ikke har familie eller et netværk, bliver 
inddraget i de aktiviteter, der enten drives af kommunen på ældreområdet, 
eller i civilsamfundet. Vi vil sammen – civilsamfund/frivillige, private aktører 
og kommune i fællesskab – tage kampen op mod ensomhed. Vi vil sammen 
udvikle og afprøve nye tilbud og samarbejdsformer.  

• Vi vil – i tæt samarbejde med civilsamfundet, frivillige, private aktører – arbejde for 
at nedbringe ensomhed blandt kommunens ældre borgere. Vi vil understøtte, at 
ensomme bliver inddraget i de aktiviteter, der enten tilbydes af kommunen eller i 
civilsamfundet. Vi vil sammen udvikle og afprøve nye tilbud og samarbejdsformer. 
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Sådan følger vi op på værdighedspolitikken  

Kommunalbestyrelsen skal vedtage en ny værdighedspolitik i det første år af hver 

ny valgperiode. I den mellemliggende periode sikrer Lejre Kommune, at politikken 

bliver drøftet og fortolket på ny. Det sker, når vi gennemfører 

brugertilfredshedsundersøgelser, foretager tilsyn og indfører metoder og systemer, 

som en del af arbejdet med sundhedsaftalerne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Referat - Kommunalbestyrelsen
	1. 	KB - Spørgetid
	2. 	KB - Godkendelse af dagsorden
	3. 	KB - Orientering - februar
	4. 	ØU - Forslag fra Venstre - Tilbagebetaling til forældre for manglende pasning under covid-nedlukningerne i marts/april 2020 og januar 2021.
	5. 	ØU - Ansøgning om kommunegaranti Lyndby Havn
	6. 	ØU - Omstilling af bilparken og finansiering
	7. 	ØU - Politiske vederlag 2022
	8. 	ØU - Politisk udvalgsstruktur 2022
	9. 	ØU - Erfaringer - Stil dit forslag
	10. 	ØU - Indgåelse i strategisk partnerskab med RUC
	11. 	ØU - Plan- og bæredygtighedsstrategi 2020
	12. 	TM - Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan LK 79 for Søtorvet
	13. 	ØU - Høringssvar til Sjælland Baner Vejen frem
	14. 	ØU - Opstilling af hurtigladere til elbiler
	15. 	ØU - Årsplaner 2021
	16. 	Driftsbeskrivelse for 2021
	17. 	Takstblad for Lejre Brandvæsen
	18. 	Tidsplan for arbejde med Plan for risikobaseret dimensionering
	19. 	TM - Frigivelse af midler til vedligeholdelse af kommunale bygninger, 2021
	20. 	TM - Forslag til Lokalplan LK 73 for rækkehuse ved Skovgården i Hvalsø
	21. 	TM - Kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan LK 77 for rækkehuse ved Lindegården, Ejby
	22. 	TM - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 og Lokalplan LK 85 for Osted Skole og Børnehus
	23. 	TM - Forslag til tillæg 19 til Spildevandsplan 2016-2023 - Spildevandskloakering af Lejre Højskole ved Kirke Såby
	24. 	TM - Endelig vedtagelse af Tillæg 13 til Spildevandsplan 2016-2023 - Separatkloakering af Vingen, Osted
	25. 	TM - Endelig vedtagelse af Tillæg 16 til Spildevandsplan 2016-2023 - Spildevandskloakering af Ejbygårdsvej, Ejby
	26. 	TM - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 og Lokalplan LK 84 for Lejre Højskole ved Kirke Såby
	27. 	TM - Hastighedsbegrænsning på Holbækmotorvejen
	28. 	BU - Generelt løft af folkeskolen 2021
	29. 	BU - Hjemtagelse af indsatser til Familiehuset
	30. 	BU - Ny institution i Ejby
	31. 	SSÆ - Forslag til revideret værdighedspolitik - med høringssvar
	32. 	ET - Samarbejde med Erhvervshus Sjælland
	33. 	LUKKET - SSÆ/BU - Godkendelse af udbudsmateriale for udbud af visiteret kørsel til specialskole og specialklasser samt dag- og genoptræningscentre
	34. 	LUKKET - ØU - Evt. køb af grund
	35. 	KB - Godkendelse af referat

	Punkt 3 - Bilag 1 - Oversigt over forslag og udløb - 11022021.pdf
	Punkt 3 - Bilag 2 - KKR: Til KB -  Nyhedsmail fra KKR Sjællands formandskab til kommunalbestyrelsesmedlemmerne februar 2021
	Vedhæftning: Signaturbevis.txt
	Vedhæftning: image001.png

	Punkt 5 - Bilag 1 - Lyndby Havn - Vores Vision_Projektbeskrivelse version 6. april basis for ansøgninger.pdf
	Punkt 5 - Bilag 2 - Lyndby Havn - matrikler og ejere.pdf
	Punkt 5 - Bilag 3 - Underskrevet støtteerklæring_260620.pdf
	Punkt 7 - Bilag 1 - Eksempler på fordeling af vederlag.docx
	Model A) 5 udvalg
	Model B) 4 udvalg
	4 udvalg – med 5 medlemmer i alle udvalg (inkl. ØU)

	Punkt 9 - Bilag 1 - Artikel om borgerforslag, Altinget
	Punkt 9 - Bilag 2 - Stil dit forslag - Samlet oversigt over forslag, udløb og stemmer primo 2021.pdf
	Punkt 10 - Bilag 1 - Aftale om strategisk partnerskab Lejre Kommune
	Punkt 10 - Bilag 2 - Bilag 1 samarbejdsaftale Lejre Kommune og RUC
	Punkt 11 - Bilag 1 - Samlede høringssvar_reduceret fil
	01_Hvalsø Bylav
	02_Ester og Jens Mellentin
	03_Levende Landsbyer
	04_Lejre Erhvervsforum
	05_Rolf Dupont
	06_Anders Bredsdorff
	07_Eva Fredtoft
	08_Mads Vallø Rorupvej
	09_Anne Staunsholm
	10_Lone Bech
	11_Mads Vallø_Gevninge
	12_Lasse Hansen
	13_Vejdirektoratet
	13_Vejdirektoratet_2
	14_Movia
	15_Gefion_Klostergårdsvej og Møllebjergvej
	16_Land Development_Mellem Det Grønne og Kilden
	Høringssvar - Land Development ( 2021/6680 )
	Vedhæftning: Præsentation Lejre 11-09-2020.pdf
	Vedhæftning: image001.jpg
	Vedhæftning: image003.png

	Bilag: Præsentation Lejre 11-09-2020.pdf

	17_Fischer Ejendomme_Kirke Sonnerup
	18_Bernd Giseler_Osted
	19_Johan Scheel_Ryegård og Trudsholm Godser
	20_Rikke Amalie Søndler_EcoVillage_Lejre
	21_Ida Marie Lomholdt Mortensen

	Punkt 11 - Bilag 2 - Plan og Bæredygtighedsstrategi 2020
	Punkt 11 - Bilag 3 - Vurdering af høringssvar_Plan og bæredygtighedsstrategi 2020
	Administrationens vurdering af høringssvar til  Plan- og bæredygtighedsstrategi 2020

	Punkt 12 - Bilag 1 - Samlede indsigelser.pdf
	Samlede indsigelser 040121.pdf
	1 Martin Vibov.pdf
	2 Stine Rich Hansen
	3a Rebecca Bang Sørensen
	3b Rabecca Bang Sørensen
	4 Miljøstyrelsen
	Samlede indsigelser 040121.pdf
	5 Banedanmark
	6 Finn Kiil Nielsen
	7 Rolf Hegedys
	8 Karin Hegedys
	9 Movia
	10 Sanna Kjær Hansen
	11 Julia Law Graeser
	12 Linea Nørholm
	13 Lene Schæbel
	14 Mai Klærke Mikkelsen
	15 Mikkel Schou-Nielsen
	16 Anna Sisse Krog Christensen
	17a Storm Advokater
	17b Storm advokater
	18 Tavs Larsen
	19 Jesper Andresen
	20 Andreas Lloyd
	21 Michael Skands
	22 Nikolaj Martini Hansted Petersen
	23 Lasse Lundberg Andreasen
	24 Dorte Martinussen
	25 Rikke Møller Laursen
	26 Erik Malling Andersen
	27 Jesper Clemmensen
	28 Sanne AA
	29 Camilla Gottlieb
	30 Kate Nielsen
	31 Rikke Eiland
	32 Anders Provis
	33 Ane Lyng
	34 Lars Aaen
	35 Kitti Sommer Kjær
	36 Heidi Weinergang
	37 Katja Fabrin
	38 Nynne Reumert Madsen
	39 Gavin Lerner
	40 Jørgen Søgård
	41 Nancy Aaen
	42 Frikøbing ved Morten Højby Sørensen
	43 Simon Hastrup
	44 Hanne Møller Laursen
	45 Line Damsgaard
	46 Michael Rosendal-Andersen
	47 Nør-Petersen
	48 Ruegaard-Petersen
	49 Flemming Hansen
	50 Lene Creutzberg
	51 Louise Bonde Raasthøj
	52 Anja Bochardt
	53 Eva Thyregod
	54 Ida Adreassen
	55 Carsten Teichert

	Samlede indsigelser 040121.pdf
	56 Kasper Klausen
	57 Louise Pagter
	58 Rolf Czeskleba-Dupont
	59 Thomas Soja
	60 Mikkel Hauge og Astrid Vejby Krarup Mott

	Samlede indsigelser 040121.pdf
	61 Caroline Pilemann
	62 Jonas Jonsson
	63 Mette Fisker
	64 Kirsten Andersen
	65 Erik Malling Andersen
	66 Bofllesskabet Buske Raunsbjergvej
	67 Bo Jensen & AnneMarie Sørensen
	68 Lotte Ruegaard
	69 Ole Theill Knudsen
	70 Pernille Andersen
	71a Tine Refsgaard
	71b Tine Refsgaard
	72 Maria Katrine Rasmussen
	73 Heidi Vang
	74 Pernille Vistisen
	75 Allan Pedersen
	76 Hvalsø Spisehus
	77 Peter Schultz Jørgensen
	78 Hvalsø Bylav
	79 Brian Krusegaard
	80 Simon Bohr
	81 Krista Nørgaard
	82 Lennart Krantz
	83 Mathilde Riis Holm
	84 Poul Christensen
	85 Louise Kristensen
	86 Asta Hooge Poulsen

	Samlede indsigelser 040121.pdf
	87 Bedre Hvalsø-en ny begyndelse ved Jonas Thyregod

	Samlede indsigelser 040121.pdf
	88 Karen Scheel Jensen
	89 Cecilie Bidstrup Nielsen
	90 Hvalsø Menighedsråd
	91 Mie Hovbank
	91a Mie Hovbank mail
	92 Torben Nielsen
	93 Egnhistorisk Forening Hvalsø ved Bent Gottfredsen
	93a Egnhistorisk Forening Hvalsø ved Bent Gottfredsen bemærkninger til pressen
	94 Lars Beier Nielsen
	95 Lene Klærke



	Punkt 12 - Bilag 2 - LK 79 Søtorvet - Tematisering af indsigelser og administrationens vurdering
	Punkt 12 - Bilag 3 - Samlede kommentarer fra Bysamarbejdet m.fl..pdf
	Hvalsø Bylav - Lejre Kommune - Udkast til Lokalplan LK 79 for 2. etape af Søtorvet.pdf
	Kommentarer fra Bysamarbejdet.pdf
	Bemærkninger fra Peter Schultz Jørgensen.pdf
	Kort fra Søren.pdf
	Debatindlæg fra Frodighed og samspil.pdf

	Punkt 12 - Bilag 4 - Kommuneplantillæg nr. 18A for Søtorvet.pdf
	Punkt 12 - Bilag 5 - Lokalplan LK 79A for Søtorvet 221020.pdf
	Punkt 12 - Bilag 6 - Kommuneplantillæg nr. 18B for Søtorvet.pdf
	Punkt 12 - Bilag 7 - Lokalplan LK 79B for Søtorvet 221020.pdf
	Punkt 13 - Bilag 1 - Brev til Region Sjælland - tilbagemelding på infrastrukturprojekter - face 2
	Punkt 13 - Bilag 2 - Mail fra KKR: opfordring til kommentarer til oplæg Sjælland baner vejen frem - Input til Fase 2
	Vedhæftning: bilag SBVF -moede-i-kkr-sjaelland-den-11-november-2020.pdf
	Vedhæftning: Sjælland baner vejen frem - Oversigt over projekter.pdf
	Vedhæftning: image001.png
	Vedhæftning: image002.png

	Punkt 13 - Bilag 3 - Notat fra KKR møde 11-november-2020 om indsatser i den kollektive trafik
	Punkt 13 - Bilag 4 - Notat med oversigt over projekter - Sjælland baner vejen frem 2021
	Punkt 13 - Bilag 5 - Projektbeskrivelse - dobbeltspor hele vejen til Kalundborg.docx
	Punkt 13 - Bilag 6 - Projektbeskrivelse - motorvej mellem Roskilde og Ringsted.docx
	Punkt 13 - Bilag 7 - Projektbeskrivelse - Nye vestvendte ramper til Holbækmotorvejen.docx
	Punkt 13 - Bilag 8 - Projektbeskrivelse - Nye østvendte ramper til Holbækmotorvejen.docx
	Punkt 13 - Bilag 9 - Projektbeskrivelse - udvidelse af Holbækmotorvejen.docx
	Punkt 13 - Bilag 10 - Projektbeskrivelser - opgradering af Hovedvejen Ringsted-Roskilde
	Punkt 13 - Bilag 11 - Projektbeskrivelse om kollektiv trafik
	Punkt 13 - Bilag 12 - ØU - Opdatering af trafikudspil fra Region Sjælland "Sjælland baner vejen"
	ØU - Opdatering af trafikudspil fra Region Sjælland "Sjælland baner vejen"

	Punkt 15 - Bilag 1 - Underskrevet budgetaftale.pdf
	Punkt 15 - Bilag 2 - Aktivt & selvstændigt liv - årsplan 2021
	Punkt 15 - Bilag 3 - Trivsel & læring - årsplan 2021
	Punkt 15 - Bilag 4 - Uddannelse & beskæftigelse - årsplan 2021
	Punkt 15 - Bilag 5 - Bæredygtig vækst - årsplan 2021
	Punkt 15 - Bilag 6 - Fællesskab & fritid - årsplan 2021
	Punkt 16 - Bilag 1 - Skrivelse til Beredskabsstyrelsen om driftsåret 2021 for Lejre Brandvæsen.docx
	Punkt 16 - Bilag 2 - Beredskabsstyrelsens udtalelse om politisk behandling af driftår 2021.
	Vedhæftning: Aftale om redningsberedskabsassistance - VSBV og LB underskrevet.pdf
	Vedhæftning: image001.png

	Punkt 16 - Bilag 3 - Aftale VSBV - underskr.
	Punkt 16 - Bilag 4 - RB aftale - underskr.
	Punkt 17 - Bilag 1 - Udkast til takstblad.xlsx
	Punkt 18 - Bilag 1 - 3542-21_v1_Tidsplan for Risikobaseret dimensionering ver. 3
	Punkt 19 - Bilag 1 - Vedligeholdelse 2021 - Præsentation.pdf
	Punkt 20 - Bilag 1 - Forslag til udbygningsaftale om vejanlæg ved Skovgården med bilag 211220.pdf
	Forslag til udbygningsaftale om vejanlæg ved Skovgården 061220.pdf
	Bilag A. Anmodning om udbygningsaftale fra Klimahuse
	F1_K20_VEJ_H1

	Punkt 20 - Bilag 2 - Noter til borgermøde om Skovgården 071019.pdf
	Punkt 20 - Bilag 3 - Forslag til Lokalplan LK 73 for rækkehuse ved Skovgården 270121.pdf
	Punkt 21 - Bilag 1 - Kommuneplantillæg nr. 13 for et boligområde ved Lindegården i Ejby.pdf
	Punkt 21 - Bilag 2 - Noter fra borgermøde 11. november 2020.pdf
	Punkt 21 - Bilag 3 - Forslag til Lokalplan LK 77 for rækkehuse ved Lindegården i Ejby 250121.pdf
	Punkt 22 - Bilag 1 - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 for Osted Skole og Børnehus.pdf
	Punkt 22 - Bilag 2 - Forslag til Lokalplan LK 85 for Osted Skole og Børnehus 210121.pdf
	Punkt 23 - Bilag 1 - FORSLAG til tillæg 19 til spildevandsplanen
	Spildevandskloakering af Højskolen Virkelyst, Kirke Såby
	1 Baggrund
	2 Grundlaget for tillægget
	3 Indhold
	4 Miljømæssige forhold
	5 Berørte lodsejere
	6 Økonomi
	7 Tidsplan
	8 Miljøvurdering

	Punkt 24 - Bilag 1 - Endeligt tillæg 13
	Separatkloakering af Vingen, Osted
	1 Baggrund
	2 Grundlaget for tillægget
	3 Indhold
	4 Miljømæssige forhold
	5 Berørte lodsejere
	6 Økonomi
	7 Tidsplan
	8 Miljøvurdering

	Punkt 25 - Bilag 1 - Endeligt tillæg 16
	Spildevandskloakering af Ejbygårdsvej, Ejby
	1 Baggrund
	2 Grundlaget for tillægget
	3 Indhold
	4 Miljømæssige forhold
	5 Berørte lodsejere
	6 Økonomi
	7 Tidsplan
	8 Miljøvurdering

	Punkt 26 - Bilag 1 - Forslag til Lokalplan LK 84 for Lejre Højskole ved Kirke Såby 210121.pdf
	Punkt 26 - Bilag 2 - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 for Lejre Højskole.pdf
	Punkt 26 - Bilag 3 - Miljøvurdering af Lokalplan LK 84 Lejre Højskole 210121.pdf
	Punkt 26 - Bilag 4 - Samlede ideer og forslag.pdf
	Samlede ideer og forslag.pdf
	Forslag fra Bjarne Madsen, Sunfactor.pdf
	Samlede ideer og forslag.pdf
	Bemærkninger fra Miljøstyrelsen

	Samlede ideer og forslag.pdf
	Forslag fra Anette Sørensen
	Forslag fra Lone Askirk
	Forslag fra Steffen Holm Jøland



	Punkt 26 - Bilag 5 - Notat om dialog med Erhvervsstyrelsen
	Notat om dialog med Erhvervsstyrelsen om lokalplanlægning af Lejre Højskole

	Punkt 30 - Bilag 1 - Dagtillbudsprognose 2020 - 2023  Lejre Kommune m  distriktskrydsere.pdf
	Punkt 30 - Bilag 2 - Prognose og kapacitet Ejby januar 2021 vers2.docx
	KMDSagOpret
	bmkHeader
	bmkStart
	bmkDoc2Mail
	bmkReceiver

	Punkt 31 - Bilag 1 - Ældrerådets høringssvar værdighedspolitik tilføjet ensomhed.pdf
	Punkt 31 - Bilag 2 - Beboer- og pårørenderåd plejecentrene dec. 2020 - Høringssvar Kvalitetstandarder og Vædighedspolitik.docx
	Punkt 31 - Bilag 3 - Handicaprådet - Høringssvar værdihedspolitik 2020.pdf
	Punkt 31 - Bilag 4 - Lejre Kommunes værdighedspolitik 2020 - udkast til revideret værdighedspolitik med høringssvar.pdf



