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Har du kommentarer til forslag til Lokalplan LK 94 for boliger på Åsen 2B?  

 

Kære naboer og andre interesserede 

Lejre Kommunalbestyrelse besluttede den 27. juni 2022 at sende forslag til Lokalplan LK 94 

for boliger på Åsen 2B i høring. Forslaget er i høring til og med 16. august 2022. 

Se lokalplanforslaget og indsend kommentarer her:  

https://lejre.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/338  

 

Lokalplanens indhold 

Lokalplanen giver mulighed for at opføre op til 25 rækkehuse i ét til to plan omkring en 

mindre sø. Lokalplanen inddeler området i to delområder: A (matrikel 10ac) og B (matrikel 

10i).  

Delområde A 

I Delområde A giver lokalplanen mulighed for at opføre tre boligbebyggelser med op til 18 

boliger i alt. Bygningerne indpasses på den skrånende grund, og der skabes sammenhæng i 

bebyggelsen med et stiforløb og fælles udearealer omkring en mindre sø. Boligerne kan 

opføres i to plan som rækkehus- eller etageboligbebyggelse med en højde på op 7,5 meter. 

Nogle boliger vil ligge i stueplan, nogle på 1. sal og andre vil være i to plan. 

Boligerne skal have facader i træ, blank mur, naturskifer eller skærmtegl og være i røde, 

brune eller sorte nuancer eller i træets naturlige farve. Hver bolig har egen have/terrasse 

mod syd eller vest, og terrasse/ankomst mod nord og øst. Boliger på 1. sal vil have adgang 

via egen trappe.   

Delområde A vil have vejadgang fra Åsen i det sydøstlige hjørne, hvor der også er 

fællesparkering. Lokalplanen sikrer, at der kommer minimum 1,5 parkeringsplads pr. bolig.  

Lokalplanen giver også mulighed for, at opføres et fælleshus på op til 100 m2 i delområde A. 

Fælleshuset kan placeres enten fritliggende eller i tilknytning til boligerne.  
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Delområde B 

I Delområde B giver lokalplanen mulighed for at opføre én til to boligbebyggelser og op til 7 

boliger i alt. Lokalplanen sikrer også, at der laves en gennemgående sti, som forbinder 

området omkring bostedet Højtoft mod vest med Åsvejen mod nordøst. Stien sikrer færdsel 

for bløde trafikanter igennem området.  

Boligbebyggelsen kan opføres i samme materiale- og farvenuancer som bebyggelsen i 

delområde A. I Delområde B kan der også opføres et fælleshus på op til 100 m2, som 

placeres enten fritliggende eller integreret i boligbebyggelsen. Fælleshuset kan opføres i op 

til to plan. 

Lejre Kommune må ikke udstykke eller sælge et areal, der ikke er sikret vejadgang til. Da 

fremtidig ejer af delområde B ikke er kendt, sikrer lokalplanen mulig vejadgang fra både 

Åsen og Åsvejen. Eneste mulighed for vejadgang via sidstnævnte er vest om matrikel 7ca, 

hvilket der også er taget hensyn til i Lokalplan LK 83 for bostedet Ny Højtoft. 

 

Lovgrundlag  

Når et lokalplanforslag er i høring, må man ikke bebygge eller i øvrigt udnytte det areal, 

som ligger inden for lokalplanens område, så det er i strid med lokalplanforslaget, jævnfør 

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.  

 

Har du kommentarer til planforslaget?  

Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til lokalplanforslaget, kan du benytte 

kommentarfeltet via dette link (samme som øverst i brevet):  

https://lejre.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/338  

Huske at indsende dine indsigelser eller bemærkninger senest den 16. august 2022.  

 

 

Med venlig hilsen  

 

Christian Weber Juncker  

Byplanlægger 
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