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Lokalplan LK 78 for Fridlev og Buske Syd i Hvalsø er i Lejre Kommuneplan 2017 ud-
lagt som en del af rammeområde 6.B15, 6.B19 og 6.R5.

Kommuneplantillæg nr. 16 for Fridlev og Buske Syd i Hvalsø

Boligområderne i Lokalplan LK 78 udgør dele af to forskellige rammeområder for 
boliger: Rammeområde 6.B15 og rammeområde 6.B19. 

I rækkefølgeplanen i Lejre Kommuneplan 2017 kan der lokalplanlægges for boliger 
på et område på 4,7 ha ved Buske Øst (6.B19) i planperioden fra 2017-2021 og lokal-
planlægges for boliger på et område på 3,3 ha ved Buske Syd (6.B15) i planperioden 
2022-2025. Da det er samme udstykker, som ejer begge arealer, er der nu valgt at byt-
te om på de to arealer, så Buske Syd lokalplanlægges før den resterende del af Buske 
Øst.

Da den nordligste del af rammeområde 6.B15 ved Trebiens Allé er lokalplanlagt og 
bebygget, reduceres rammeområde 6.B15 til kun at udgøre det eksisterende bebyg-
gede område.

For overskuelighedens skyld bliver der udlagt et nyt rammeområde 6. B25 for Buske 
Syd, som udgør den del af Buske Syd, som ikke er bebygget endnu. 

Rammeområde 6.R5 bliver en lille smule større, for at boligområderne blive placeret 
lidt længere væk fra § 3 søen. Desuden tilføjes det i rammebestemmelserne for 6.R5, 
at der kan etableres mindre bygninger som understøtter den rekreative anvendelse: 
Shelters, læskure, bålhytter o.lignende.

Da både delområde A og B i Lokalplan LK 78 ønskes opført i 2 plan, vil det maksima-
le etageantal for den nye ramme blive sat til 2 etager som i den eksisterende ramme 
for 6.B15. 

Baggrund og indhold
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Kommuneplantillæg nr. 16 til Lejre Kommuneplan 2017 ændrer på disse rammefor-
hold.

Internationalt beskyttede arter - fugle- og habitatområder
Lokalplanområdet og de berørte rammeområder ligger udenfor Natura 2000 fugle- 
og habitatområderne, og der er ikke registreret nogle bilag IV arter i området. Den 
nye anvendelse af området vil derfor ikke beskadige eller ødelægge yngle- og raste-
områder for bilag IV arter.
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Eksisterende rammeafgrænsning for 6.B15  Fremtidig rammeafgrænsning for 6.B15

Eksisterende rammeafgrænsning for 6.B19 Fremtidig rammeafgrænsning for 6.B19

Eksisterende rammeafgrænsning for 6.R5 Fremtidig rammeafgrænsning for 6.R5
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Generel anvendelse: Boligområde
Specifik anvendelse: Åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav boligbebyggelse.
Fremtidig zonestatus: Byzone
Max. bebyggelsesprocent: Max. 30 % for åben-lav boligbebyggelse. Max. 35 % for 
tæt-lav boligbebyggelse.
Max. antal etager: 2 etager.
Max. højde: 8,5 meter.
Eksisterende lokalplan: Ingen.
Særlige bestemmelser: Vejadgang skal ske til Raunsbjergvej og Trebiens Allé.

 Fremtidige rammebestemmelser for 6.B25 Buske Syd
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Eksisterende rammebestemmelser for 
6.R5

Fremtidige rammebestemmelser for 
6.R5

Generel anvendelse: Rekreativt område.

Specifik anvendelse: Rekreativt område, der 
skal friholdes for bebyggelse.

Zonestatus: Byzone og landzone.

Max. bebyggelsesprocent: Området skal fri-
holdes for bebyggelse.

Max. antal etager

Max. højde

Eksisterende lokalplan eller byplan

Særlige bestemmelser

Generel anvendelse: Rekreativt område.

Specifik anvendelse: Rekreativt område. 
Området skal friholdes for boligbebyggelse, 
men der kan etableres mindre bygninger, 
som understøtter den rekreative anven-
delse, så som shelters, læskure, bålhytter og 
mindre stalde.

Zonestatus: Byzone og landzone.

Særlige bestemmelser: Rammeområdet 
kan indeholde anlæg til håndtering af 
regnvand.


