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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.

Lokalplanområdet var en del af Brødledsgårds jorder. Brødledsgård blev flyttet ud fra Kirke 

Hvalsø landsby ved udskiftningen omkring 1793, og udgjorde matrikel nr. 10. Brødleds-

gårds jorder blev skåret over i to, da Nordvestbanen blev etableret i 1874, og senere blev der 

også eksproprieret noget af gårdens jord til Den sjællandske Midtbane, da strækningen mel-

lem Ringsted og Hvalsø blev etableret i 1925. Lokalplanområdet udgør noget af jorden syd 

for jernbanen.

Kort, lave målebordsblade, 1926-1941 - Jernbanen er angivet samt søer/vådområde med nogenlunde samme placering som i 
dag.
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På Hyllegårdens jorder lige syd for lokalplanområdet er der fundet levn af et hus og affalds-

gruber fra yngre stenalder/ældre bronzealder og levn af bebyggelse fra jernalderen samt 

rester af håndværksaktiviteter, som må ses i sammenhæng med de tidligere udgravede levn 

af jernalderbebyggelse på de nu bebyggede arealer ved Hyllegårdsvej. Ved ROMU’s prøve-

gravninger af lokalplanområdet var der også fund af spredte fortidsminder, så der har væ-

ret forhistorisk aktivitet i området.

Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanen dækker nuværende matrikel 10i og 10ac, og ligger i et kuperet terræn i den 

vestlige del af Hvalsø. Lokalplanområdet afgrænses mod øst af eksisterende bolig-/er-

hvervsområde ved Åsvejen, mod syd af Åsen og Cecilie Marie Hjemmet, mod vest findes 

åbent land, og mod nord af et beplantningsbælte og den eksisterende Nordvestbane mellem 

Roskilde og Kalundborg. 

Lokalplanområdet vises med sort, eksisterende byzone med rød.
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Indtil lokalplanens ikrafttrædelse har Lejre Kommune forpagtet arealet ud til dyrehold i 

form af Hereford-kvæg, som græsser på området. Indenfor lokalplanområdet findes i dag 

to mindre søer og en mose, sidstnævnte på det lavtliggende areal nærmest jernbaneterrænet 

mod nord. Der findes endnu en sø på området mellem lokalplanområdet og jernbanen.

Området er primært placeret i landzone med en mindre del i byzone, placeret i forbindelse 

med erhvervsområdet. Med denne lokalplans vedtagelse bliver hele matrikel 10i overført til 

byzone. Matrikel 10ac forbliver i landzone indtil der detailplanlægges for denne del.

Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 5,5 hektar. 

Lokalplanens baggrund og formål
Lokalplanen udspringer af et ønske fra Landsforeningen Autisme, der ønsker at opføre et 

nyt botilbud på matrikel 10i. Projektet omfatter selve botilbuddet som sammenhængende 

byggeri med boliger og fællesfunktioner, samt en række fritliggende bygninger med mere 

selvstændige boliger, værksteder/beskæftigelse og driftsfaciliteter. Byggeriet er opdelt i 

mindre enheder og bliver opført i én etage, så det tilpasser sig det omgivende, bakkede 

landskab. Mellem bygningerne trækkes landskabs- og haverum ind, og bliver en aktiv del af 

bebyggelsen. I tilknytning til projektet etableres nødvendig parkering og rekreative stifor-

bindelser i området.

Lokalplanen har til formål at understøtte botilbuddets realisering, herunder at skabe de rig-

tige forudsætninger for omfang og anvendelse, vejadgang, udtryk og ubebyggede arealer 

samt at skabe rammen for en helhedsorienteret udvikling af matrikel 10ac.

Lokalplanens indhold
Denne lokalplan er en rammelokalplan for matrikel 10i og 10ac og en detaillokalplan for 

delområde 1 og 2 (D1 og D2 på kortbilag 3). Rammedelen fastlægger vejadgang, stinet, af-

grænsning mod det åbne land og udlægning af grønne områder samt inddeling i delområ-

der. Lokalplanen indeholder derudover detaljerede bestemmelser for bostedet Ny Højtoft, 

som kan opføres indenfor delområde 1.

Matrikel 10ac, ligger mellem matrikel 10i og det eksisterende bolig-/erhvervsområde, indgår 

i rammelokalplanen, men der skal detaillokalplanlægges før delområde 3 kan bebygges. 

Matrikel 10ac udgør delområde 3 på kortbilag 3.

Denne lokalplan fastlægger den overordnede anvendelse af området dels til institutions-

formål (botilbuddet) med tilhørende faciliteter, til naturområde og dels til blandede bolig-/

erhvervsområde. Lokalplanen fastlægger placeringen af de kommende bygninger i form af 
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byggefelter og delområder. Lokalplanen sikrer også forbindelse til det eksisterende vejnet, 

stier og grønne områder samt naturarealer.

Lokalplanen inddeler lokalplanområdet i tre delområder, i princippet som på kortbilag 3 og 

bliver med denne lokalplan en blanding af botilbud (1), naturområde (2) og et varieret bo-

lig- og erhvervsområde (3).

Delområde 1: Bostedet Ny Højtoft

I delområde 1 skal selve botilbuddet opføres inklusive fritliggende boliger og fællesfacilite-

ter. Lokalplanen udlægger 3 byggefelter i delområde 1, se kortbilag 3. I byggefelt B1 place-

res selve botilbuddet og den primære del af bebyggelsen. Landskabs- og haverum trækkes 

ind mellem bygningerne og skaber en varieret oplevelse, og giver mulighed for lokal hånd-

tering og forsinkelse af regnvandet fra tagene. Indenfor byggefelt B2 og B3 er der mulighed 

for etablering af mindre, fritliggende enheder til brug for både beboelse, fritid/beskæftigel-

se, personale og lignende.

Situationsplan af Ny Højtøft på den nuværende matrikel 10i
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Bostedets bygninger kan opføres i max ét plan med en højde på op til 8,5 meter. Enkelte 

fællesbygninger, som fx hal, sal og lignende kan opføres i op til 10 meter højde. Bygnings-

højder, der overskrider 8,5 meter, skal placeres centralt på byggefeltet. Bebyggelsen opføres 

som klynger omkring fællesfaciliteter. Boligerne opføres i princippet som sammenhængen-

de enheder. Lokalplanen giver mulighed for at placere max. 15 fritliggende boliger i delom-

råde 1. Samlet set vil der være mulighed for at opføre max 60 boliger i delområde 1 á cirka 

60 kvm/bolig inkl. gårdhave til boligen. 

Bygningerne opføres generelt med saddeltage med varierende hældning, enkelt steder 

med fladt tag og enkelte bygninger (fællesfaciliteter) med stejlere/ensidige taghældninger. 

Bebyggelsen opføres med facader, som består af træ (malet eller ubehandlet), pladebeklæd-

ning (stål, metal eller fiber), skifer og tegl (mursten/beklædningstegl). Facaderne vil fremstå 

i nuancer af materialets naturlige karakter eller varme jordfarver. Der etableres vejadgang 

til delområde 1 fra Åsen til byggefelt 1 som en samlet indkørsel til botilbuddet. Herfra udfø-

res interne fordelingsveje til mindre parkeringsarealer.  

Omkring bebyggelsen i byggefelt B1 er der mulighed for at etablere en samlende stiforbin-

delse, som også kan fungere som brandvej og lejlighedsvis kørsel (drift, ind-/fraflytning og 

lignende), se kortbilag 2. Indenfor delområde 1 findes en mindre sø, som er beskyttet (se 

kortbilag 1). Den kommende bebyggelse skal tage hensyn til og bevare dette vådområde. 

Landskabs- og haverum trækkes ind mellem byg-
ningerne og nedskalere den samlede bebyggelse.

Principskitse af fritliggende boligenhed.

Principsnit: Botilbuddet opdeles i mindre enheder og landskaber. 
Og haverum trækkes med ind i bebyggelsen.
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De fælles friarealer defineres af byggefelternes afgrænsning. På de fælles friarealer må der 

etableres legepladser, opholdsarealer, nyttehaver og lignende til ophold for områdets bebo-

ere. Fælles friarealer skal fremstå som beplantede arealer, beplantet med f.eks. græs, buske, 

bede, nyttehaver og grupper af træer. I forbindelse med de fælles friarealer kan der etable-

res uopvarmede fællesfaciliteter i form af f.eks. et orangeri, væksthus eller værksted. Her 

kan også etableres redskabsrum til brug ved pleje af arealet.

Delområde 2: Naturområde

Delområde 2 rummer den nordlige del af lokalplanområdet herunder et beskyttet mose-

areal. Dette område friholdes for bebyggelse, og skal fremstå som naturområde med mose 

og med en eventuel mulighed for græsningsareal på engen. Dog kan der etableres mindre 

uopvarmede bygninger for eksempel skur/udestald til eventuelle dyr, der skal afgræsse om-

rådet. Skuret skal rumme alle faciliteter til dyrene (for eksempel strøelse, vand, foder, hus-

dyrgødning med mere). I delområde 2 er der også mulighed for at etablere vejadgang fra 

Åsvejen til den østlige del matrikel 10i samt mulighed for at etablere en grundvandsboring. 

Delområde 3

Delområde 3 udlægges til kombineret bolig-/erhvervsområde. Der skal udarbejdes en de-

taillokalplan for delområde 3, der specificerer disponeringen af arealet, herunder bebyggel-

sens omfang og udseende.

Principillustration af stiforbindelse omkring bebyggelsen og landskabsbearbejdning
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Stiforbindelser

Gennem lokalplanområdet etableres en stiforbindelse mellem Åsen og Åsvejen, som også 

kan benyttes af lokalområdet.  Stiforbindelsen følger den interne adgangsvej til bostedets 

parkeringsplads mod øst, og fortsætter derefter, som vist på kortbilag 3 til Åsvejen. Stien 

kan forbindes igennem det kommende bolig og erhvervsområde i delområde 3 og videre vil 

Åsvejen.

Udstykning

For at bevare landskabets karakter og det åbne landskab må udstykninger indenfor delom-

råde 1 ikke være synlige i området i form af indhegnede grunde. Der kan dog plantes soli-

tære træer eller buske ud imod de grønne områder.

Principillustration af ankomsten til botilbuddet
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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 område. 

Når rammebestemmelser er indarbejdet i en lokalplan, er de retligt bindende for de

ejendomme, der er omfattet af lokalplanen.

Kommuneplantillæg

Lokalplanområdet er ikke udlagt Lejre Kommuneplan 2017. Der er derfor udarbejdet et tillæg 

til kommuneplanen, som gør det muligt at opføre bostedet. Med kommuneplantillæg nr. 20 

bliver der udlagt en ny kommuneplanramme til offentlige formål for det nye bosted (6.O8) og 

en ny kommuneplanramme til boliger med tilknyttede liberale erhverv og lignende (6.B26) for 

matrikel 10ac og en mindre del af matrikel 10i. Kommuneplantillægget danner grundlag for 

udarbejdelsen af lokalplanen.

Bestemmelser for ny ramme 6.O8 Bostedet Ny Højtoft i Hvalsø:
       Generel anvendelse: 

       Område til offentlige formål.

	 	 	 	 	 	 	 Specifik	anvendelse:	

       Døgninstitution

       Zonestatus: Byzone

       Bebyggelsesprocent: Max. 20 for området    

       under ét.

       Antal etager: Max én etage

       Højde: Max 8,5 meter, dog kan enkelte fælles-  

       bygninger, såsom sal, hal eller lignende    

       opføres i op til 10 meters højde.

       Særlige bestemmelser: Området skal have    

       vejadgang fra Åsen. 

Forhold til anden 
planlægning og lovgivning

6.O8
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Bestemmelser for ny ramme 6.B26 for boligområde ved Ny Højtoft i Hvalsø  
       Generel anvendelse: Boligområde

	 	 	 	 	 	 	 Specifik	anvendelse:	Tæt-lav boligbebyg-  

       gelse og mindre erhverv og fællesanlæg.

       Zonestatus: Landzone

       Bebyggelsesprocent: Max. 30 for den enkelte  

       matrikel.

       Antal etager: Max to etager

       Højde: Max 7,5 meter.

       Miljøklasse: 1-2

       Særlige bestemmelser: Boligområdet kan have  

       vejadgang fra Åsen og/eller Åsvejen.  
   
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. Bostedet Ny Højtoft og de tilhørende boliger kommer til at ligge i direkte sam-

menhæng med Hvalsø by, og vil derved være en ny afrunding af det eksisterende bysam-

fund og vil bidrage til et bredt udbud af boligtyper.

Zoneforhold
Langt størstedelen af lokalplanens område ligger i dag i landzone. Med denne lokalplans 

vedtagelse bliver matrikel 10i overført til byzone. Matrikel 10ac forbliver i landzone indtil 

området detailplanlægges.

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. Roskilde Museum har foretaget forundersøgelse på matrikel 10i. Der 

6.B26
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var spredte fortidsminder, men ikke af en art som kræver yderligere undersøgelse. Dette 

fritager ikke bygherre/entreprenør for forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og under-

rette museet, hvis der findes arkæologiske levn. 

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.

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.

Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold
Såfremt der ønskes mindre ikke-erhvervsmæssigt dyrehold i form af svine-, kvæg-, fåre-, 

gede- og hestehold i delområde 2, skal der gives dispensation fra § 8, stk. 1 i bekendtgørelse 

om miljøregulering af visse aktiviteter nr 844 af 23/06/2017 eller senere ændringer af denne 

bekendtgørelse. I dag udnyttes lokalplanområdet til græsningsareal for ikke-erhvervsmæs-

sigt dyrehold (kvæg). Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte. Det vil sige, at det 

dyrehold, som er på ejendommen ved lokalplanens vedtagelse, kan opretholdes.

Jordforurening
Der er ikke registreret jordforurening i området.

Støj og luftforurening
På baggrund af miljøgodkendelser og viden fra miljøtilsyn, vurderes det, at lokalplanområ-

det ikke begrænser eksisterende lovlige virksomheder, da lokalplanområdet ikke belastes af 

støj, lugt, støv og luftforurening.

Der findes en støjpåvirkning fra jernbanen mod nord, se kort på næste side. Dette skal der 

tages hensyn til i placeringen og udformningen af boliger. Alle udendørs opholdsarealer 

skal placeres, så støjniveauet ikke overstiger 64 dB. Ved de facader, hvor støjniveauet er 
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over 64 dB, skal det sikres ved særlige bygningsløsninger, at det indendørs trafikstøjniveau i 

boligers sove- og opholdsrum ikke overstiger 46 dB med åbne vinduer, og 33 dB

med lukkede vinduer. 

Landskab
Lokalplanområdet er ikke udpeget som bevaringsværdigt landskab, da det ligger i forlæn-

gelse det eksisterende bymiljø Hvalsø.

Udpegningerne af de værdifulde landskaber, som indgår i Lejre Kommuneplan 2017, blev 

oprindeligt udpeget i Region 2001, og er videreført i Regionplan 2005 og i de efterfølgende 

kommuneplaner i Lejre Kommune. 

Natur
Indenfor lokalplanområdet ligger der en mindre sø og en mose, som er beskyttet efter na-

turbeskyttelseslovens § 3. Som udgangspunkt må der ikke ske ændringer udenfor § 3, der 

påvirker ind i § 3-områderne f.eks. fysiske ændringer som af-/tilløb til søen eller skygge fra 

bygninger. Før regnvandet fra tage kan ledes til den mindre sø i delområde 1 og videre til 

mosen i delområde 2, skal det derfor påvises, at det kan gøres uden naturen lider skade.

Vejledende beregning af jernbanestøj på lokalplanområdet 
(Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering)

Beskyttede naturområder: Sø med blå, mose med brun.

 60-65 dB
  65-75 dB

 55-60 dB
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Servitutoversigt
Deklaration af 23. februar 2018 vedr. spildevandsledning. Se kort herover.

Deklaration af 28. februar 1876 vedr. banelinjen.

Spildevand, regnvand og dræn 
Lokalplanområdet indgår ikke i Lejre Spildevandsplan 2016, som regulerer håndteringen af

lokalplanområdets spildevand og regnvand. Der skal derfor udarbejdes et tillæg til Spilde-

vandsplanen, som sikrer, at lokalplanområdet spildevandskloakeres.

Lokalplanen regulerer håndteringen af regnvand og foreskriver, at regnvandet skal hånd-

teres og nedsives lokalt ved enten at etablere grøfter, regnbede, permeabel belægning, in-

filtrationsplæner, rendefaskiner, faskiner, grønne tage eller lignende. Regnvandet kan også 

genanvendes til tøjvask, toiletskyl, vanding 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 højereliggen-

de ejendomme. Der bør ikke bygges eller foretages beplantning ovenpå eller i umiddelbar
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nærhed af dræn. Hvis der findes dræn, som ligger uhensigtsmæssigt i forhold til byggepla-

nerne, 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 tilla-

delse til det.

Vandforsyning
Lokalplanområdet skal forsynes med drikkevand fra Hvalsø Vandværk.

Veje	og	trafik
Delområde 1 skal vejbetjenes fra Åsen. Der etableres én primær overkørsel til betjening af 

delområde 1 og 2. Fra overkørslen skal der etableres fordelingsveje til bygninger i delområ-

de 1. Til delområde 1 kan etableres én yderligere sekundær indkørsel til brug for f.eks. drift/

vedligehold, brand/redning og parkeringsareal til særlige lejligheder. Overkørsler skal ske 

mest hensigtsmæssigt ift. oversigtsforhold og trafiksikkerhed. Overkørsel til delområde 1 

etableres på Åsen toppunkt for bedst muligt udsyn. Vejprojektet skal godkendes af vejmyn-

digheden, Lejre Kommune.

Lokalplanen sikrer, at der skal etableres en stiforbindelse fra Åsen til Åsvejen i princippet, 

som på kortbilag 3. Stien kan ligge i forlængelse af parkeringsarealet til seniorhusene i byg-

gefelt B2 og derfra forbinde til Åsvejen enten nord om matrikel 7ca eller syd om gennem 

delområde 3, se kortbilag 3.

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. Lejre Kommune har vurderet, at denne 

lokalplans virkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der gennemføres 

en egentlig miljøvurdering.

Konklusion på miljøvurderingen

Lejre Kommune vurderer, at gennemførelsen af lokalplanen og opførelsen af botilbud ikke

vil ikke give væsentlige gener for miljøet. Herunder er de væsentligste forhold beskrevet.
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Folkesundhed og velfærd

Med lokalplanens projekt for øje vil området i fremtiden blive åbnet mere op og blive del-

vist offentligt tilgængeligt. Der arbejdes eksempelvis med stiforløb i området, så beboere i

lokalområdet også kan benytte stiforbindelser ind mod Hvalsø Station. Den planlagte 

døgninstitution/botilbud vil tilbyde egnede boliger for mennesker med autismediagnoser,

som i høj grad vil have deres daglige gang i bebyggelsen og lokalområdet. Døgninstitu-

tionen vil medføre, at der skabes flere arbejdspladser i lokalområdet. Der vil være mulig-

hed for at etablere en beskæftigelsesfunktion for beboerne på området. Bebyggelsens og 

områdets fokus vil være at tilbyde specialiserede botilbud for mennesker med særlige be-

hov, hvor både bygninger og udearealer specialdesignes til netop deres specifikke behov.

Arkitektur	og	trafik

Projektets nedskalerede arkitektoniske karakter vil skabe en fin overgang mellem eksi-

sterende erhvervsområde og den mere åbne land. Trafikalt forventes projektet ikke at 

belaste tilkørselsvejen væsentligt, blandt andet fordi beboerne ikke forventes at køre bil. 

Trafikken vil således være begrænset til medarbejdere og besøgende.

Beskyttede	naturområde

I forbindelse med udviklingen af projektet skal det sikres, at projektet ikke påvirker de 

beskyttede naturområde negativt, for eksempel ved afledningen og forsinkelsen

af regnvand fra det nye byggeri. De beskyttede naturområder må i udgangspunktet ikke

ændres, og vi skal passe på de dyr og planter, som findes på arealerne. Hvis regnvand fra

tage skal forsinkes i terræn og derefter ledes til søen (delområde 1) og videre til mosen 

(delormåde 2), skal det først undersøges, om det vil påvirke mosen, og Lejre Kommune 

skal give en dispensation, hvis Lejre Kommune vurderer, at det kan gøres uden, at natu-

ren lider skade.

Stiforbindelser

Lokalplanen sikrer en fremtidig stiforbindelse gennem lokalplanområdet, som også vil

kunne benyttes af lokalområdets nuværende og fremtidige beboere. Herved skabes en 

delvis sikker vej mod Hvalsø station for bløde trafikanter.
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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 botilbud med dertil hørende fællesfaciliteter så som
fælleshuse, administrative funktioner, værksteder/beskæftigelse, driftsfaciliteter 
mv. 

§ 1.2  at sikre, at etableringen af bebyggelserne sker i respekt for og i samspil med om-
kringliggende by, landskab og natur. 

§ 1.3  at forebygge luftforurening fra brændeovne og pejse.

§ 2 Lokalplanens område og zonestatus

§ 2.1  Lokalplanen er en rammelokalplan, der omfatter matrikel 10i og 10ac, Kirke
Hvalsø By, Kirke Hvalsø. Lokalplanen fastlægger inddelingen i delområder, 
udlægningen af grønne områder og stier samt afgrænsningen mod det åbne land. 
Lokalplanen fastlægger samtidig byggefelter for delområde 1. 

§ 2.2  En mindre del af matrikel 10i ligger i byzone. Med denne lokalplan overføres hele
matrikel 10i og 10ac til byzone (se kortbilag 1).

§ 3 Lokalplanområdets anvendelse

§ 3.1  Delområde 1 skal anvendes til offentlige formål, døgninstitution i form af klyn-
gehuse med dertil hørende fællesfaciliteter. Indenfor delområde 1 udlægges 3 
byggefelter. Indenfor delområde 1 placeres også vejanlæg og parkering til brug for 
bebyggelsen.

§ 3.2  Delområde 2 friholdes for bebyggelse og udlægges til rekreativt område i form af
naturområde. En stor del af delområdet består af beskyttet natur (sø/mose). Igen-
nem delområde 2 kan der etableres vejadgang til den østlige del af matrikel 10i i 
delområde 3 i princippet som vist på kortbilag 3. 

§ 3.3  Delområde 3 skal henligge som landzoneområde indtil delområdet detailplanlæg-
ges på et senere tidspunkt.
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§ 4 Udstykning

§ 4.1  Delområde 1 kan sokkeludstykkes med en mindre grund til hver bolig samt areal
til fællesfaciliteter - i princippet efter situationsplanen på kortbilag 2. 

§ 4.2  Delområde 2 kan ikke udstykkes yderligere. Der kan dog udstykkes et mindre
vejareal langs nuværende østlige skel, se kortbilag 3.

§ 4.3  Der kan ske udstykning af stier og tekniske anlæg.

§ 5 Veje, stier og parkering

§ 5.1  Delområde 1 skal vejbetjenes fra Åsen. Der etableres én primær overkørsel på om-
rådets højeste punkt, i princippet som på kortbilag 2. Efter nærmere goskendelse 
hos vejmyndigheden kan der etableres én yderligere sekundær overkørsel til brug 
for eksempelvis drift/vedligehold, brand/redning og parkeringsareal til særlige 
lejligheder. 

§ 5.2 Fra overkørsler skal der etableres veje til intern fordeling med et vejudlæg på mi-
nimum 7 meter, og en kørebane på minimum 5 meter. Vejbanen skal være asfaltbe-
lagt eller etableres i betonsten. Projekt for veje og stier skal godkendes af vejmyn-
digheden.

§ 5.3     Vejprofilerne (tagform, ensidig eller omvendt tagprofil) skal vælges efter terræn-             
forholdene i det enkelte tilfælde. 

Vejens profil skal desuden anlægges, så den understøtter en synlig regnvandshånd-
tering. Dette kan ske ved at etablere regnvandsopsamling i åbne vandrender, trug 
eller regnbede langs kørebanen suppleret med traditionelle rørføringer, hvor dette 
er nødvendigt ved overkørsler og lignende. 

§ 5.4 Der kan etableres vejadgang til den østlige del af matrikel 10i i delområde 3 i prin-
cippet som vist på kortbilag 3.

§ 5.5 Indenfor delområde 1 skal der anlægges tilstrækkeligt med parkeringspladser til
anvendelsen af delområde 1 og 2. Alle parkeringspladser indenfor lokalplanens 
afgrænsning skal anlægges med permeabel belægning, græs eller grus, således at 
parkeringspladserne får et grønt udtryk. Parkeringsarealet forventes hovedsageligt 
anvendt af personale og besøgende. Se kortbilag 2 for princip for parkering.
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Stiforbindelser

§ 5.6  Fra overkørsel til delområde 1 skal der anlægges en stiforbindelse til Åsvejen gen-
nem lokalplanområdet. Stien skal sikre trafiksikker adgang for gående og cyklende 
mellem Åsen og Åsvejen. Arealudlæg til stien skal udgøre minimum 3,5 meter. 
Stien skal anlægges i leret vejgrus, OB-belægning eller asfalt. Ved valg af OB-
lægning eller asfalt skal stien fremstå i en majsgul farvenuance. Stien skal være en 
privat fællessti med offentlig adgang. 

Stien kan placeres i forlængelse af parkeringsområdet ved seniorhusene og kan i 
forbindelse med detailplanlægning føres igennem delområde 3 til Åsvejen, se kort-
bilag 3.

§ 5.7  I byggefelt 1 skal der etableres et stisystem omkring bebyggelsen, i princippet som
på kortbilag 2. Stisystemet kan udformes med mulighed for lejlighedsvis kørsel 
(drift, ind-/udflytning og lignende). Stierne skal fremstå med fast eller permeabel 
belægning og i minimum 3 meters bredde. Hvor det af særlige driftshensyn findes 
nødvendigt, kan stier være bredere.

Stisystemet omkring bebyggelsen skal udføres med belægninger af enten støbt 
beton, betonfliser, træ, stampet grus, slotsgrus, asfalt med OB-belægning eller 
græsarmering.

Belysning

§ 5.8 Den private fællesvej, interne fordelingsveje og den gennemgående sti mellem
Åsen og Åsvejen skal være belyst med pullerter med max lyspunktshøjde på 1,2 
meters højde eller master med en maksimal lyspunktshøjde på 4 meter.

§ 5.9 Sekundær sti omkring bebyggelserne skal ligeledes være belyst med pullerter med
en maksimal lyspunkthøjde på 1,2 meter. 

§ 5.10 Al vej- og stibelysning skal være afskærmet/nedadrettet lyskilde, så det ikke blæn-
der eller påvirker det omkringliggende landskab.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

§ 6.1  I delområde 1 skal al bebyggelse etableres indenfor byggefelt 1, 2 og 3, med hoved-
vægt i byggefelt 1.

Inden for byggefelt 1 kan der opføres op til 5800 m2 bebyggelse.

Inden for byggefelt 2 kan der opføres på til 1200 m2 bebyggelse. 

Inden for byggefelt 3 kan der opføres på til 1000 m2 bebyggelse.

§ 6.2 I delområde 1 kan boligbebyggelse opføres i maksimum ét plan med en maksimal
højde på 8,5 meter målt fra fastlagt niveauplan. Enkelte fællesbygninger (hal, sal og 
lignende) kan opføres i op til 10 meters højde mål fra fastlagt niveauplan. Byg-
ningshøjder over 8,5 meter skal placeres centralt på byggefeltet.

Der kan opføres max. 60 boliger inden for delområde 1 som helhed. Bebyggelsen 
skal placeres med fokus på at skabe fællesskaber omkring uderum, både som fæl-
les uderum og som mere private terrasse/haverum. 

Bebyggelsesprocenten 
for delområde 1 og 2 un-
der ét må ikke overstige 
20. Det samlede antal m2 

angivet i § 6.1 svarer til
en bebyggelsesprocent
på cirka 17 for delom-
råde 1 og 2 under ét.

§ 7.7 skal modvirke 
lysgener i form af 
reflektioner og gen-
skær fra de nævnte 
byggekomponen-
ter.  
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§ 7.7 skal modvirke
lysgener i form af
reflektioner og gen-
skær fra de nævnte
byggekomponen-
ter.

§ 6.3 Boligbebyggelsen i byggefelt 1 skal opføres som klynger af sammenhængende
enheder med mindst to boliger per enhed, placeret omkring de centrale fællesfaci-
liteter, i princippet som på kortbilag 2.

§ 6.4 Indenfor byggefelt 2 og 3 kan der placeres maksimum 15 boligenheder, som kan
opføres enten som klyngeboliger eller som fritliggende boligenheder, i princippet 
som vist på kortbilag 2.

§ 6.5 Bebyggelsen skal i hovedtræk opføres med symmetriske eller asymmetriske sad-
deltage, enkelte områder med fladt tag, og enkelte bygninger (fællesfaciliteter) 
med stejlere/ensidige taghældninger.

§ 6.6 Der må ikke opføres boligbebyggelse i delområde 2. Der må dog opføres evt min-
dre læskure og lignende til mindre dyrehold.

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden

§ 7.1  Bebyggelsen herunder sekundær bebyggelse skal opføres med facadebeklædninger
i følgende materiale:

- Træ (malet/varmebehandlet/ubehandlet),
- pladebeklædning (stål/metal/fiber),
- skifer og/eller
- tegl (mursten/beklædningstegl).

§ 7.2 Facaderne skal fremstå i nuancer af materialets naturlige karakter eller varme,
dæmpede jordfarver. Se kortbilag 4 for angivelse af jordfarver. Maksimalt 1/3 af 
facaderne på hver bygning må være sort. Træværk kan desuden være varmebe-
handlet eller brændt.

§ 7.3  Tage skal opføres med tagpap, som ståltage eller belægges med sedum.

§ 7.4 Solfangere, solcelleanlæg og lignende solenergianlæg kan opsættes på tagfladerne,
hvis disse følger tagfladen, og er i samme farve som taget - dog ikke, hvis taget 
belægges med sedum. Lister, beslag og lignende til montering af solenergianlæg-
gene skal ligeledes have samme farve som taget. Solenergianlæg skal være anti-
refleksbehandlede. Solenergianlæg kan også være en integreret del af taget, og vil 
derved blive betragtet som tagmateriale. Solenergianlæg på flade tage skal skjules 
bag murkronen. 

§ 7.5 Tagrender, nedløbsrør og taghætter må ikke udføres i plast, zink, kobber eller bly.
Zink kan dog benyttes, hvis det er overfladebehandlet.

§ 7.6 Vinduer og døre skal udføres i enten træ, metal eller i en kombination af disse.

§ 7.7 Vinduer, døre, vindskeder, stern og lignende skal fremstå i træets naturlige farve
eller i jordfarver som fremgår af kortbilag 4, og må ikke fremstå i lyse farver eller 
hvid. 

§ 7.8 Ny bebyggelse må ikke opføres med skorsten. Såfremt der etableres en fælles ke-
delcentral, vil der kunne etableres skorsten til denne.
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§ 7.9 Skure, udhuse og lignende skal følge de samme materialebestemmelser, som bolig-
bebyggelsen.

§ 7.10 Eventuelle varmepumper skal afskærmes med træ eller beplantning.

§ 7.11 Bebyggelsen må ikke opføres med blanke og reflekterende materialer.

§ 8 Ubebyggede arealer

§ 8.1  De fælles friarealer skal ligge som græs- eller uslåede engarealer samt vådområder,
som kan beplantes med frugttræer og -buske samt egnstypiske solitære træer, træ-
grupper og/eller buske og buskadser. Som eksempler på egnstypiske arter er eg, 
vild æble, hyld, hassel, alm. røn, vildrose, hunderose, æblerose, syren, hæg, naur, 
fjeldribs, gedeblad, kornel, slåen, hvidtjørn, birk eller alm. bøg. 

§ 8.2 I tilknytning til boliger og fællesfaciliteter skal der indarbejdes terrasser, både som
åbne og overdækkede.

§ 8.3 I forbindelse med de fælles friarealer i delområde 1 kan der etableres legepladser,
opholdsarealer, nyttehaver, mindre væksthuse, værksteder, redskabsrum og lig-
nende.

§ 8.4      Omkring bygningerne og i gårdhaverne i delområde 1 kan der etableres haver
med tilhørende beplantning. Ved etablering af engarealer benyttes bredt sammen-
satte hjemmehørende frøblandinger bestående af et- og flerårige planter, bestående 
af både græsser, urter og engblomster. 

§ 8.5      Beskyttede naturområder indenfor lokalplanen skal friholdes for bebyggelse.

§ 8.6  I delområde 2 kan der etableres mindre uopvarmede bygninger til så som skure til
eventuelle dyr, der skal afgræsse området. Bygningen skal rumme alle faciliteter til 
dyrene (f.eks. strøelse, vand, foder, husdyrgødning med mere).

§ 8.7  Eksisterende beplantning og levende hegn skal bevares.

§ 8.8  Beplantning i lokalplanområdet skal have et lavt drifts- og vedligeholdelsesniveau
af hensyn til områdets biologiske mangfoldighed. 

§ 8.9 Placering af affaldscontainere skal overholde Lejre Kommunes til enhver tid gæl-
dende Regulativ for Husholdningsaffald og Regulativ for Erhvervsaffalds krav til 
opstilling og adgangsvej mv.

§ 8.10 Indenfor lokalplanens område må der ikke etableres udendørsoplag, herunder
henstilling eller parkering af køretøjer over 3.500 kg, campingvogne, containere, 
både og lignende.

§ 8.11 Indenfor lokalplanområdet kan der tillades opførelse af nødvendige mindre tek-
niske anlæg til bortskaffelse/forsyning af området (såsom til spildevandsanlæg), 
såfremt disse anlæg tilpasses den omkringliggende bebyggelse og afskærmes med 
beplantning.
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§ 9 Terrænregulering

§ 9.1  Bebyggelsen i delområde 1 placeres på grundens højdepunkt, med et kuperet 
terræn omkring. Med henblik på bygningernes funktionalitet og interne sammen-
hænge og niveaufri adgange, må der terrænreguleres op til +/- 2 meter centralt på 
grunden, dog ikke nærmere skel end 20 meter. Indenfor 20 meter fra skel må der 
terrænreguleres +/- 0,5 meter

§ 9.2 Der kan som udgangspunkt ikke etableres støttemure. Der kan dog opføres støt-
temure, hvis disse ikke er synlige fra vej eller landskab. Støttemure må kun udføres 
i naturmaterialer.

§ 9.3 I forbindelse med etablering af regnvandssøer, veje og stier samt volde og skrånin-
ger i forbindelse med byggemodningen af området må der foretages de terrænre-
guleringer, der er nødvendige.

§ 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, forsinkes og nedsives lokalt ved enten at etablere grøf-
ter, regnbede, permeabel belægning, infiltrationsplæner, rendefaskiner, faskiner 
eller lignende. Regnvandet kan også genanvendes til tøjvask, toiletskyl eller ledes 
til regnvandsbassiner/-søer. 

 Før regnvandet fra tage kan ledes til den beskyttede sø i delområde 1 og videre til 
mosen i delområde 2, skal det påvises, at det kan gøres uden naturen lider skade.

§ 10.3  Eksisterende dræn skal bibeholdes og reetableres, hvis de graves over. Dræn må 
ikke sluttes til hverken spildevandsledninger eller regnvandsledninger.

§ 11 Forudsætninger for ibrugtagning

§ 11.1  Ny bebyggelse må først tages i brug, når: 

  - de i § 5 nævnte veje, parkeringsarealer og stiforbindelse mellem Åsen og  
 Åsvejen er etableret. 

  - det er sikret, at regnvandet kan håndteres indenfor lokalplanområdet, jf. §  
 10, og 

  - der er sket tilslutning til spildevandsforsyning. 

§ 12 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

§ 12.1 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.

§ 12.2  Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.
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§ 12.3  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.

§ 12.4  Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil lokalplanforslaget er endeligt ved-
taget. Dog højst et år efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

§ 13 Lokalplanen retsvirkninger

§ 13.1  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.

§ 13.2  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.

§ 13.3  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.

§ 13.4  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 83 for bostedet Ny Højtoft er godkendt af Kommunalbestyrelsen

til udsendelse i offentlig høring den 27. april 2021.

Lokalplanforslaget er i offentlig høring fra 28. april til 26. maj 2021.
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Kortbilag 1. Lokalplanens afgrænsning

Målforhold 1:2000
Signaturforklaring

Overdrev

Matrikelopdeling

Matrikelangivelse

Sø

10i

61

7bz

7a

7bt

7by

7ce

7cd

7cc

7cb

7bs

10ad
63h

7bø
7bæ

10k

10ac

10i

7ca

m0,5 0
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Kortbilag 2. Situationsplan

Seniorhuse

Bogruppe

Bogruppe

Indgang

Indgang

Fritliggende 
boliger

Fælleshus

Ankomst

Parkering

Stisystem

Afsætning
Parkering

Bogruppe

Bogruppe
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Kortbilag 3. Delområder og byggefelter

Målforhold 1:2000
Signaturforklaring

Delområde

Mulig vejadgang
Stiforbindelse

Byggefelt

B1

B3

B3

B2

D1

D1

D2

D3

B1
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Kortbilag 4. Jordfarveskalaen




