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Landzonetilladelse
Planloven
Ansøgning
DSB har i ansøgning med tilhørende bilag, modtaget af Lejre Kommune den 2. juli 2012, søgt
om tilladelse til forlængelse af midlertidig tilladelse til parkeringsplads på ejendommen
beliggende Lejrevej, matr. nr. 13g, Allerslev By, Allerslev. Tilladelsen ønskes forlænget til
og med januar 2015.
DSB beskriver i ansøgning, at der i sommeren 2013 ikke vil køre tog mellem Lejre og Hvalsø.
I sommeren 2014 vil det kun være muligt, at benytte det ene spor ved Lejre Station og for at
opretholde halvtimesdriften på strækningen, vil der igen være behov for erstatningsbuskørsel
som i 2012 og 2013. Begge år forventes det derfor, at mange bilister vil søge til Lejre for at
tage toget mod Roskilde og København.
Banedanmark her eksproprieret en del af det areal, hvor der er anlagt parkeringsplads, til
arbejdsareal frem til 2015. For så vidt angår den øvrige del af parkeringsarealet har
Banedanmark lejet arealet af grundejerne frem til januar 2015.
Parkeringspladsen er i udgangspunktet konstrueret til brug i sommerhalvåret. Det har
imidlertid vist sig, at behovet allerede i sommeren 2012 overstiger det tilgængelige antal
pladser ved Lejre Station. DSB vil tilstræbe, at holde pladsen åben for de rejsende i hele
den periode, hvor sporarbejderne pågår. I de perioder hvor Banedanmark skal gøre brug af
det eksproprierede areal til arbejdsplads, vil det sandsynligvis være muligt at holde en
mindre del af parkeringspladsen åben.

Historik
Lejre Kommune meddelte den 17. april 2012 landzonetilladelse til etablering af midlertidig
parkeringsplads for personbiler i sommeren 2012. Tilladelsen blev betinget af, at
parkeringspladsen efter driftsperioden blev retableret.
Den midlertidige parkeringsplads ved Lejre Station blev åbnet for publikum den 2. juni 2012
og kan anvendes indtil den 2. september 2012. Den er anlagt på et ca. 4000 m² stort areal på
matr. nr. 13g, Allerslev By, Allerslev.
Lovhjemmel
Det ansøgte kræver tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, idet der sker ændring i
anvendelsen af ubebyggede arealer i landzonen.
Naboorientering
Planlovens § 35, stk. 4 fastsætter, at tilladelser efter planlovens § 35, stk. 1 først kan
meddeles, når der er forløbet 2 uger efter, at kommunen har givet skriftlig orientering om
ansøgningen til naboerne til den omhandlende ejendom.
Lejre Kommune har den 20. juli 2012 foretaget naboorientering. Ved fristens udløb er der
indkommet 9 bemærkninger.
I nabobemærkningerne blev følgende kommenteret i forhold til parkeringspladsen:
gener ved støj og lys fra billygter fra parkeringspladsen
forstyrret/ødelagt udsigt
skjult dagsorden der går ud på at få pladsen gjort permanent
generne umuliggør et hussalg og forringer boligernes værdi
forslag om at andre byer må bære byrden
forslag om at tilladelse stilles for ét år ad gangen. Det vil give mulighed for at
overveje etablering af p-plads andetsteds
Konsekvensvurdering vedrørende NATURA 2000 og bilag IV-arter
Projektet er ikke beliggende i NATURA 2000-område og heller ikke i nærheden af et NATURA
2000-område. Lejre Kommune vurderer, at det ansøgte ikke vil kunne påvirke nogen Natura
2000-områder. Stor vandsalamander og spidssnudet frø findes udbredt på egnede lokaliteter
i Lejre Kommune. Det er Lejre Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke vil påvirke
levesteder for bilag IV-arter.
Afgørelse
Lejre Kommune meddeler i medfør af planlovens § 35, stk. 1 landzonetilladelse til
anvendelse af midlertidig parkeringsplads til og med januar 2015. Landzonetilladelsen gives
på grundlag af oplysningerne i jeres ansøgning.
Landzonetilladelsen meddeles med vilkår.
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Vilkår
Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår:
udnyttelse af landzonetilladelsen forudsætter, at der opnås en dispensation fra
gældende fredning af den 6. februar 1974 vedrørende Ledreborg Gods
at området retableres efter endt driftsperiode.
Begrundelse
Det er Lejre Kommunes vurdering, at det ansøgte er i overensstemmelse med planlovens
formål og landzonebestemmelser samt retningslinjerne i Lejre Kommuneplan 2009.
Området er i Lejre Kommuneplan 2009 udpeget som kulturhistorisk interesseområde og
værdifuldt landskab. Her må tilstanden eller arealanvendelsen ikke ændres, hvis det
forringer de kulturhistoriske eller landskabelige værdier. Det er Lejre Kommunes vurdering,
at det ansøgte kan bibeholdes uden at forringe de landskabelige eller de kulturhistoriske
værdier i området, da anlægget er midlertidigt og fordi området efterfølgende retableres
til oprindelig tilstand.
Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at der er tale om en midlertidig parkeringsplads med et
alment formål, både til gavn for nærmiljøet og til gavn for tilrejsende til Lejre. Ved at
bibeholde parkeringspladsen, søges at forhindre problemer med parkerede biler langs de
tilstødende veje i byggeperioden for baneudvidelsen.
Naboerne bemærker, at de i dag har gener med støj, lys og trafikforøgelse i forbindelse
med den midlertidig parkeringsplads og påpeger, at andre byer fremover må bære byrden.
Det er Lejre Kommunes vurdering, at den øgede trafikmængde, der er et resultat af
baneudvidelsen, jfr. Lov nr. 232 af 17/03/2010 om anlæg af en udbygning af Nordvestbanen
mellem Lejre og Vipperød, bør løses ud fra et samfundsmæssigt hensyn. Det er Lejre
Kommunes vurdering, at den allerede etablerede midlertidige parkeringsplads kan løse det
parkeringsbehov, der også vil opstå fremover i anlægsprocessen.
Ved en øget trafikmængde, vil der naturligt fremkomme mere støj og lys. Det er
Lejre Kommunes vurdering, at man ved at nedlægge den midlertidige
parkeringsplads ikke undgår støj og lys. Men et resultat heraf muligvis ville blive, at
mange bilister vil søge alternative parkeringsmuligheder på vilavejene i Lejre by,
hvilket kan skabe kaotiske forhold for et stort antal husejere i byen samt bløde
trafikanter i trafikken.
Lejre Kommune vurderer, at der vil opstå parkeringsproblemer ved Lejre Station
senere i anlægsperioden såfremt man vælger, at flytte den midlertidige
parkeringsplads til en anden by.

Tinglysning af vilkår
I henhold til planlovens § 55 er betingelser, der er knyttet til en tilladelse efter § 35, stk. 1
bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til,
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hvornår retten er stiftet. Kommunalbestyrelsen lader betingelser af varig interesse tinglyse
på ejendommen på ejerens bekostning. Der er udpantningsret for det udlagte beløb.
Offentliggørelse
Landzonetilladelsen vil blive offentliggjort i Midtsjællands Folkeblad, den 2. august 2012 jf.
planlovens § 35, stk. 8.
Udnyttelse af tilladelsen
Tilladelsen må tidligst udnyttes efter klagefristens udløb og eventuelle klager er behandlet i
Natur- og Miljøklagenævnet. Rettidig klage har opsættende virkning med mindre Natur- og
Miljøklagenævnet bestemmer andet. Der henvises til planlovens § 60, stk. 4.
Anden lovgivning
Der er ved denne tilladelse ikke taget stilling til anden lovgivning. Projektet skal udføres i
overensstemmelse med gældende love og bestemmelser.
En del af projektområdet ligger inden for en skovbyggelinje og er således omfattet af
Naturbeskyttelseslovens § 17. § 17 er en byggelinje der regulere bebyggelse og lignende
foranstaltninger. Formålet er at sikre skovens værdi som landskabselement samt opretholde
skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet og beskytte skovene imod
blæst. Projektet er ikke omfattet af denne bestemmelse, da der ikke er talt om bebyggelse.
Projektet er omfattet af fredningen vedrørende Ledreborg Gods af den 6. februar 1974.
Fredningen har til formål, at sikre tilstanden på den omfattende arealer, således at de
udelukkende benyttes som på fredningstidspunktet. En udnyttelse af tilladelsen er derfor
betinget af en dispensation fra fredningsnævnet.
Projektet ligger tæt på Ledreborg Å. Der er dog længer end 150 meter mellem åløbet og
parkeringspladsen, hvorfor projektet ikke er om fattet af naturbeskyttelseslovens § 16,
vedr. beskyttelse af søer og åer.
Klagevejledning
Til Natur- og Miljøklagenævnet, som er nedsat i medfør af lov om naturbeskyttelse, kan
Lejre Kommunes afgørelser efter § 35, stk. 1 påklages jf. § 58, stk. 1, nr. 1.
I henhold til § 60, stk. 1 skal en eventuel klage være indgivet skriftligt inden 4 uger efter at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid
fra bekendtgørelsen.
Klage efter § 58, stk. 1, nr. 1, indgives til Lejre Kommune, Byg og Plan, Møllebjergvej 4,
4330 Hvalsø. Lejre Kommune videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet ledsaget af
den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Der
henvises til § 60, stk. 2.
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Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der
indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret er på 500 kr. for privatpersoner
og på 3000 kr. for andre klagere. Nævnet vil sende jer en opkrævning på gebyret, når
nævnet har modtaget klagen fra kommunen. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis I
får helt eller delvis medhold i jeres klage.
Klageberettiget efter § 58 er I, miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i
sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker jf. § 59,
stk. 1.
Klageberettiget efter § 58, stk. 1, nr. 1 er endvidere landsdækkende foreninger og
organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af
væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af, at foreningen
eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at
foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.
Eventuelt sagsanlæg skal i henhold til Planlovens § 62 stk. 1 være anlagt inden 6 måneder
efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages til Natur- og Miljøklagenævnet
– inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.
Klagefrist
Rettidig klage skal være modtaget af Lejre Kommune senest 4 uger efter bekendtgørelsen af
tilladelsen.
Venlig hilsen

Camilla Højrup
Planlægger
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