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Kommuneplantillæg nr. 20 til Lejre Kommuneplan 2017

Etableringen af bostedet Ny Højtoft gør det nødvendigt at udarbejde kommune-
plantillæg nr. 20 til Lejre Kommuneplan 2017. Kommunalbestyrelsen har derfor før 
udarbejdelsen af kommuneplantillægget indkaldt ideer og forslag til planlægnings-
arbejdet, jævnfør planlovens § 23c. I den forbindelse er der kommet kommentarer om 
etableringen af det nye bosted på Åsen 2B, som primært handler om: 

• Forbedrede forhold for bløde trafikanter på de nærliggende veje Åsen, Tjørneager 
og Åsvejen.
• Etablering af nye og bedre stiforbindelser i området.
• Inddragelse af matrikel 10ac i planlægningen.

Med dette kommuneplantillæg bliver der derfor udlagt en ny kommuneplanramme 
til offentlige formål for det nye bosted (6.O8) og en ny kommuneplanramme til boli-
ger med tilknyttede liberale erhverv og lignende (6.B26) for matrikel 10ac og en min-
dre del af matrikel 10i. Kommuneplantillægget danner grundlag for udarbejdelsen af 
lokalplanen.

Da der udlægges en ny kommuneplanramme, der både giver mulighed for liberale 
erhverv og boliger til boligområde, er det nødvendigt at tage et tilsvarende areal af 
Lejre Kommunes rummelighedsopgørelse til byudvikling. Rammeområde 6.B26 ud-
gør 5.123 m2, og kommuneplantillæg nr. 20 inddrager derfor den resterende del af 
rammeområde 13.B8 Osted Hestehave, der ligger i rækkefølgeplanen til realisering 
efter 2026. Rammeområde 13.B8 udgår således af kommuneplanen.

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. Bostedet Ny Højtoft og de tilhørende boliger kommer til at 
ligge i direkte sammenhæng med Hvalsø by, og vil derved være en ny afrunding af 
det eksisterende bysamfund.

Baggrund og indhold
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Rammebestemmelser for rammeområde 6.O8
Bostedet Ny Højtoft i Hvalsø

Generel anvendelse: Område til offentlige formål.

Specifik anvendelse: Døgninstitution

Zonestatus: Byzone

Max. bebyggelsesprocent: Max. 20 % for området un-

der ét.

Max. antal etager: 1 etage

Max. højde: 8,5 meter, dog kan enkelte fællesbygninger, 

såsom sal, hal eller lignende opføres i op til 10 meters 

højde.

Særlige bestemmelser: 

Området skal have vejadgang fra Åsen.

Rammebestemmelser for rammeområde 6.B26
Boligområde ved bostedet Ny Højtoft

6.O8

Generel anvendelse: Boligområde

Specifik anvendelse: Tæt-lav boligbebyggelse og min-

dre, tilnyttede erhverv og fællesanlæg. 

Zonestatus: Landzone

Max. bebyggelsesprocent: Max. 30 % for den enkelte 

matrikel.

Max. antal etager: 2 etage.

Max. højde: 7,5 meter.

Miljøklasse: 1-2

Særlige bestemmelser: 

Boligområdet kan have vejadgang fra Åsen og/eller 

Åsvejen.

6.B26
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Reduktion af rammeområde 13.B8 Osted Hestehave

Som en konsekvens af Kommuneplantillæg nr. 20 for bostedet Ny Højtoft udgår ram-
meområde 13.B8 Osted Hestehave af Kommuneplan 2017. 13.B8 har et areal på cirka 
6000 m2.

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 Osted Hestehave


