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Lokalplan for Lejre Højskole ved Kirke Såby 

 
Kære  
 
Den 16. februar 2021 godkendte Lejre Kommunalbestyrelse Forslag til Lokalplan LK 
84 for Lejre Højskole ved Kirke Såby samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 til 
udsendelse i offentlig høring i 8 uger. Det betyder, at planforslagene vil være i 
høring fra 18. februar til 15. april 2021.  
 
Hvad giver planforslagene mulighed for? 
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, hvor stueetagen tænkes 
anvendt til opholdslokaler med mulighed for undervisning/foredrag i den store stue 
mod syd og 1. salen indrettet til elevboliger, administration og lærerværelse.  
 
Staldbygningerne kan indrettes læsesal/bibliotek, spisesal, industrikøkken samt 
faglokaler/undervisningslokaler. Staldbygningernes 1. sal kan indrettes elev- og 
lærerboliger 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, fælleskøkkener, opholdsarealer, toiletter mv. med plads til i alt 48 elever.  
 
Der kan etableres en koncert-/teatersal med plads til ca. 150 siddepladser, 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. Salen skal i 
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hverdagen være højskolens fællesrum 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 
(foredrag, højskoleaftener, teater, koncerter), ved at bygge en koncert-/teatersal og 
samarbejde med andre kulturaktører om udbud af forskellige aktiviteter.  
 
Højskolens ene linje handler om selvforsyning og dyrehold i lille skala. På den 
nuværende landbrugsjord er der derfor mulighed for at etablere 
undervisningsfaciliteter samt opholdsfaciliteter til dyrehold.  
 
Lokalplanens delområde B bliver udlagt til et boligområde, hvor beboerne skal have 
tilknytning til højskolen. 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 arrangementer eller være med i produktionen af højskolens 
fødevarer eller lignende. 
 
Kommuneplanlægget sætter de overordnede rammer for lokalplanforslaget, men 
det er lokalplanforslaget, man skal se på, hvis man vil vide, hvad der er mulighed 
for at bygge inden for området. 
 
Lovgrundlag  
Når et lokalplanforslag er i høring, må man ikke bebygge på eller i øvrigt udnytte 
det areal, som ligger inden for lokalplanens område, på en måde så det er i strid 
med lokalplanforslaget, planlovens § 17, stk. 1. Dette gælder kun indtil lokalplanen 
er godkendt i sin endelige form og højst i et år efter, at lokalplanforslaget er sendt i 
høring, planlovens § 17, stk. 4. 
 
Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til planforslagene? 
Hvis du har indsigelser eller bemærkninger kan du sende dem til Lejre Kommune, 
Center for Teknik & Miljø, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø eller e-maile dem til 
plan@lejre.dk, så det er os i hænde senest den 15. april 2021. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mette Straarup 
planlægger 
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