
 

 

XXXXXXXXXXXXXXX 

Buddingevej 272 

2860 Søborg 

Sendt til mail: XXXXXXXXX 

 

KOPI til orientering 

Landzonetilladelse 

Planloven 

 

Kære XXXXXXXXXXXXXXX 

 

Vi har nu behandlet din ansøgning om landzonetilladelse til at opføre en bygning og 

etablere en midlertidig skurby og en materialeplads på transformerstationen beliggende 

Skullerupvej 2b, 4330 Hvalsø matr.nr. 17e Kirke Såby By, Kirke Såby. 

 

Vi har besluttet, at give dig tilladelse til det ansøgte på følgende vilkår: 

• Der genplantes et min. 5 meter bredt beplantningsbælte bestående af 

egnskarakteristiske buske og træer langs matrikelskel, der hvor eksisterende 

plantebælte er ryddet i forbindelse med projektet, senest samme efterår efter at 

terrænet er forberedt til byggeriet. 

 
Hvornår og hvor længe er tilladelsen gyldig 

Landzonetilladelsen offentliggøres på vores hjemmeside den 15. februar 2021. 

 

Du skal være opmærksom på, at der er en 4 ugers klagefrist på afgørelsen. Det betyder, at 

du ikke må benytte dig af tilladelsen før klagefristen er udløbet. 

 

Hvis der klages over afgørelsen, skal klagen behandles i Planklagenævnet. Vi vil kontakte 

dig, hvis vi modtager klager over afgørelsen. Vi har vedlagt en klagevejledning længere 

nede i brevet. 

 

Efter klagefristen skal projektet behandles efter byggelovens regler og først når du har 

opnået byggetilladelse kan du opføre byggeriet og indrette byggepladsen. 

 

Hvis landzonetilladelsen ikke er udnyttet inden for 5 år, er landzonetilladelsen forældet og 

du skal søge på ny. 

 

Begrundelse for tilladelsen 

Vi vurderer, at det ansøgte er i overensstemmelse med planlovens formål og 

landzonebestemmelser samt retningslinjerne i Lejre Kommuneplan 2017. I vurderingen har 

vi også forholdt os til, at tilladelsen ikke får en uheldig betydning for andre lignende sager.  

 

Ejendommen ligger ikke i kystnærhedszonen. I henhold til retningslinjerne i Lejre 

Kommuneplan 2017, skal kystområderne søges friholdt for yderligere bebyggelse og anlæg, 

som ikke er afhængig af kystnærhed. 
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Ejendommen ligger i et område der i henhold til retningslinjerne i Lejre Kommuneplan 2017 

er udpeget som bevaringsværdigt landskab. I henhold til retningslinjerne i kommuneplanen 

må tilstanden eller arealanvendelsen i disse områder ikke ændres, hvis det forringer deres 

værdi. 

 

Ejendommen er underlagt følgende lokalplan: Lokalplan nr. 62 for en transformerstation 

ved Kirkeskov. Det ansøgte overholder bestemmelserne i lokalplanen. Der er ved afgørelsen 

lagt vægt på at området er udlagt til det ansøgte formål i den gældende lokalplan. 

 

Hvis ikke det er muligt at skåne beplantningsbæltet omkring transformerstationen i 

anlægsperioden, kan indblikket til ejendommen i en periode skæmme oplevelsen af det 

bevaringsværdige landskab. Der stilles derfor vilkår om genplantning af et min. 5 meter 

bredt beplantningsbælt omkring ejendommen.  

 

Der er i nabobemærkningerne fremkommet bekymring om anvendelse af tilkørselsvejen til 

ejendommen. Idet der er tinglyst en vejret til transformerstationen over naboejendommen 

kan kommunen ikke stille vilkår om omlægning af vej, sådan som det er foreslået i en 

nabobemærkning. Der er ligeledes i nabobemærkningerne fremkommet bekymringer om 

støj og støv i forbindelse med anlægsarbejdet. Hertil kan Lejre Kommune bemærke at 

anlægsarbejdet skal overholde samme vilkår til støjende, støvende eller vibrerende bygge- 

og anlægsarbejde som øvrige erhvervsmæssige bygge- og anlægsprojekter jfr. Lejre 

Kommunes regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige 

bygge- og anlægsarbejder. Heraf fremgår at arbejdstider, hvoraf det fremgår at støjende, 

støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejde kun må udføres mandag- fredag i 

tidsrummet 7-18 og lørdage i tidsrummet 8-14, jfr. § 3. Opmærksomheden henledes 

ligeledes særlig på regulativets § 4, vedr. naboorientering. 

 

Der er bekymring for at dyrelivet i området ikke kan færdes frit ind over ejendommen. Det 

er Lejre Kommunes vurdering, at dyrenes uhindrede bevægelighed er sikret så godt om 

muligt, idet hegnet omkring stationen placeres på indersiden af plantebæltet. 

 

Projektet ligger ikke i et Natura 2000-område og heller ikke i nærheden af et Natura 2000-

område. Vi vurderer derfor, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre 

projekter vil kunne påvirke nogen Natura 2000-områder negativt. 

 

Bilag IV-arterne stor vandsalamander, spidssnudet frø og en lang række flagermusarter 

findes udbredt forskellige steder i kommunen. Det er Lejre kommunes vurdering, at det 

ansøgte ikke vil påvirke levesteder for disse eller øvrige bilag IV-arter negativt. 

 

Naboorientering 

Vi har sendt en naboorientering ud den 4. januar 2021. Ved fristens udløb var der 

indkommet bemærkninger fra to naboejendommen. Bemærkningerne fra den ene 

naboejendom fremgår nedenfor. Ansøgers svar på bemærkningerne er tilføjet under hver 

punkt. 

 

1. Forslag om at bygningen bygget i mørke farver, så den falder naturligt ind i 

omgivelserne 
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Ansøgers kommentar: Energinet planlægger at anvende røde eller mørkere sten som 

facadebeklædning. 

 

2. Tages der højde for at der ved store regnskyl ikke forekommer oversvømmelse på 

transformatorstationens græsareal, så ikke olien fra transformatorerne siver ned i 

grundvand/Avlmosen der er sammenhængende med naboens mose. 

 

Ansøgers kommentar: Fundamenterne til olieopsamlingskarrene etableres med 30 cm 

overkant over terræn, for at hindre eventuelt midlertidigt opstuvet vand på 

stationsarealerne i at løbe til olieopsamlingskarret.  

 

3. Bekymring over den tunge trafik med transformatorerne skal igennem det skarpe 

sving ved gården, da dette allerede var meget besværligt/stort set umuligt da 

anlægget blev bygget. Der er stor risiko for at belægning/forplads ved gården 

ødelægges igen. Naboerne foreslår at bygherre retter vejen ud fra Skullerupvej 

således at denne ligger tæt sammen med de nedgravede kabler fra servitut nummer 

6. Dette vil gøre kørsel med tunge køretøjer op til anlægget væsentligt simplere. 

Der kan herefter placeres en bom ved vejen ved Skullerupvej, således at 

uvedkommende trafik hindres. Dette vil også minimere støjgener under byggeriet. 

Naboen er villig til at lægge jord til dette uden betaling.  

På baggrund i den trafik der allerede er op ad vejen nu, er naboerne betænkelig 

ved den trafik der vil blive fremadrettet.  

Naboerne foreslår at indkørslerne fra Skullerupvej skal have status som private 

veje, for at forhindre uvedkommende gæster. 

Naboerne beskriver at der allerede nu er kørsel med store lastbiler og forudser 

store gener med ca. 170 transporter. 

 

Ansøgers kommentar: Den tunge trafik knytter sig til de jordtransporter der er nødvendige 

for at modne byggefeltet, i alt anslået 170 transporter. Transporter er jævnfør 

Miljøstyrelsens screeningsafgørelse vurderet ikke at udgør en væsentlig miljøpåvirkning.  

 

Energinet kan supplere med at transporterne vil blive afviklet i foråret 2021, i den 

resterende anlægsperiode vil omfanget af tung trafik være væsentlig lavere, og omfatte 

transport af byggematerialer og elkomponenter.  

 

Adgangsvejen er fotoregisteret inden arbejdet er gået i gang, og vil løbende under 

anlægsperioden blive vedligeholdt. Efter endt anlægsarbejdet fremstår som forefundet ved 

arbejdets start.  

 

Det indgår ikke i projektet at etablere ny adgangsvej, hvilket også fremgår af 

screeningsafgørelsen meddelt af Miljøstyrelsen. 

 

Kommunens kommentar: idet der er tinglyst en vejret til transformerstationen over nabo-

ejendommen kan kommunen ikke stille vilkår om omlægning af vej.  

Derudover vil vi henvise til Lejre Kommunens regulativ for begrænsning af støj-, støv- og 

vibrationsgener for erhvervsmæssig bygge- og anlægsarbejde. Opmærksomheden henledes 

særligt på § 3 i regulativet, vedr. arbejdstider, hvoraf det fremgår at støjende, støvende 

og vibrerende bygge- og anlægsarbejde kun må udføres mandag- fredag i tidsrummet 7-18 
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og lørdage i tidsrummet 8-14. Opmærksomheden henledes ligeledes særlig på regulativets § 

4, vedr. naboorientering. Regulativet vedlægges denne afgørelse. 

 

4. vedr. p-plads: skal der være køreplader, hvilken indkørsel? 

 

Kommunes kommentar: midlertidig p-plads etableres på ejendommen. Eksisterende 

indkørsel anvendes. 

 

5. Vedr. maskiner og arbejdstid, forudses gener hver eneste dag fremover. Det taget 

op til en lille time at få en lastbil tilbage da den skal bakke hele vejen tilbage 

samtidig med at den bipper.  

Byggeprojektet har taget et større omfang end hvad der først er blevet fremlagt – 

mest med henblik på kørsel til og fra byggeplads. 

 

Kommunens kommentar: ansøger skal overholde Lejre Kommunes regulativ for begrænsning 

af støj-, støv- og vibrationsgener for erhvervsmæssig bygge- og anlægsarbejde. 

 

6. Naboerne har bemærket at kommunikationen mellem bygherrer og 

underentreprenører mangler da de gang på gang har måttet tale med de mennesker 

der arbejder på pladsen. 

Naboerne går ud fra at bygherre har informeret underentreprenører om hvordan 

tilgangsvej samt størrelsen på det areal som transformerstationen ligger på så 

kørsel samt byggematerialer forbliver på bygherrens matrikel. Da der er kørt med 

tung last på naboens belægning foran staldbygning har de været nød til at sætte 

afspærring op, således at vognmændene ikke ødelægger deres belægning. 

 

Ansøgers kommentar: Energinet er i løbende dialog med Radius Elnet, som ejer 

stationsarealet, lodsejerne og entreprenører om at afstemme arbejdet og 

tilrettelæggelsen af udførelsen. 

 

Den anden nabo har fremsendt følgende bemærkning:  

1. Bekymret for at den store trafik af rådyr og dådyr, som der er mellem deres sø og 
det eksisterende hegn omkring transformerstationen, vil blive generet af at hegnet 
udvides i hjørnet mod vores sø. Umiddelbart er det vel heller ikke nødvendigt i 
relation til opførelsen af bygningen. 
Naboen foreslår at man skærer et hjørne af hegnet, for at dyrene uhindret kan 
vedblive med at passere forbi. 
 

Ansøgers kommentar: Der er allerede sket tilpasninger, som giver maksimal mulighed for 
dyrenes passage, idet trådhegnet er rykket så tæt på bygningen som muligt, og således ikke 
står i skel. 
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2. En bygning i røde mursten passer ikke ind i området. Det opfordres til at EnergiNet 

følger den designmanual som man selv har fået udarbejdet.  

 

Ansøgers kommentar: Energinet planlægger at anvende røde eller mørkere sten som 

facadebeklædning. 

 

Beskrivelse af projektet 

Du har på vegne af Radius Elnet A/S ansøgte om landzonetilladelse til at opføre en 203 m2 

stor stationsbygning for Kirkeskovgård Transformerstation samt en midlertidige skurby og 

materialeplads på Skullerupvej 2b, 4330 Hvalsø, matr. nr. 17 e og 17d Kirke Såby By, Kirke 

Såby. Vi har den 9. februar 2021 modtaget en revideret plan for skurby, p-plads og 

materialeplads, så den § 3 beskyttede mose og naboejendommen ikke berøres.  

 

Stationsbygningen skal anvendes som teknikbygning samt drift og vedligeholdelse af 

transformerstationen og dennes installationer. Bygningen opføres i 1 etage og bliver 5 meter 

høj. Bygningen opføres med facader af røde teglsten med tag i listedækket tagpap.  

 

Der er ingen faste arbejdspladser i bygningen, idet den generelt er ubemandet. 

Bemandingen sker hovedsageligt i forbindelse med service af installationer inde i bygningen, 

samt servicering af transformerstationen (friluftstation). 

 

Stationsområdet er omkranset af et beplantningsbælte, samt et trådhegn indenfor 

beplantningen, som afgrænser stationsområdet og hindre adgang. I forbindelse med 

opførelsen af bygningen skal der ryddes i af beplantningen, terrænreguleres og trådhegnet 

skal udvidet. Når terrænet er reguleret, skal der opsættes en støttemur, for at hindre 

udskridninger af jorden. Terrænreguleringen sker til et vandret niveau i kote ca. 52,5 m, og 

der inddrages areal som ligger op til kote 58 m. 

 

Det tilstræbes at bevare beplantningen i et bælte på ikke under 5 meter langs skel. Med det 

kan vise sig nødvendigt at rydde helt op til skel, på grund af de vanskelige arbejdsforhold 

med store højdeforskelle.  
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Fundamenterne støbes til 1,5 meter under terræn. Der kan vise sig behov for at tørholde 

udgravningerne til fundamenter mens arbejdet udføres og betonen hærder. Det forventes at 

arbejdet tager 14 dage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordvoldens placering er markeret med rød pil. 

 

Oppumpet vand udledes til stationsområdet til passiv nedsivning. For at sikre at det 

oppumpede vand ikke strømmer til den beskyttede sø i den nordlige ende af stationsbyen, 

bygges en 0,5 meter høj jordvold umiddelbart syd for den § 3 – beskyttede mose. 

 

Tilkørselsforholdene vil stadig ske via Skullerupvej, via eksisterende stikvej. Vejarealet 

inden på grunden udvides. Det er hovedsageligt i forbindelse med drift og service, at der er 

personer i bygningen eller på transformerstationen. Parkering i den forbindelse sker inde på 

grunden inden for hegnet.  

 

Byggepladsen vil være i drift i de perioder hvor der pågår arbejde. Arbejdet forventes at 

foregå i perioden mellem 2. kvartal 2021 og frem til 2. kvartal 2023, der vil være perioder 

med ophold i arbejdet med længere varighed.  

 

Arbejdet bliver som udgangspunkt udført indenfor normal arbejdstid, som på hverdage er kl. 

07-18 og lørdage kl. 07-14. Arbejdet udenfor dette tidsrum aftales med den kommunale 

myndighed. 

 

I byggeperioden etableres byggepladsbelysning i nødvendigt omfang.  

 

Lovgrundlag for din tilladelse 

Det ansøgte kræver tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, idet der sker opførelse af ny 

bebyggelse og sker en ændret anvendelse af et ubebygget areal i landzone.  

 

I henhold til planlovens § 55 er betingelser, der er knyttet til en tilladelse efter § 35, stk. 1 
bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, 
hvornår retten er stiftet. Kommunalbestyrelsen lader betingelser af varig interesse tinglyse  
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på ejendommen på ejerens bekostning. Der er udpantningsret for det udlagte beløb. 

 

Planlovens § 35, stk. 4 fastsætter, at tilladelser efter planlovens § 35, stk. 1 først kan 

meddeles, når der er forløber 2 uger efter, at kommunen har givet skriftlig orientering om 

ansøgningen til naboerne til den omhandlende ejendom. 

 

Tilladelsen må tidligst udnyttes efter klagefristens udløb og eventuelle klager er behandlet i 

Planklagenævnet. Rettidig klage har opsættende virkning med mindre Planklagenævnet 

bestemmer andet. Der henvises til BEK nr. 130 af 28/01/2017 (Bekendtgørelse om 

udnyttelse af tilladelser, frist for indgivelse af klage, indsendelse af klage til 

Planklagenævnet og opsættende virkning af klage for visse afgørelser truffet efter lov om 

planlægning og visse andre love). 

 

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år. Der henvises til planlovens § 

56, stk. 2. 

 

Anden lovgivning end planloven 

Kommunen har i tilladelsen ikke taget stilling til anden lovgivning end planlovens 

bestemmelser.  

 

Du skal være opmærksom på, at det ansøgte også kræver en byggetilladelse. 

 

Du skal være opmærksom på anlægsarbejdet skal overholde samme vilkår til støjende, 

støvende eller vibrerende bygge- og anlægsarbejde som øvrige erhvervsmæssige bygge- og 

anlægsprojekter jfr. Lejre Kommunes regulativ for begrænsning af støj-, støv- og 

vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder 

 

Hvis du vil klage over din tilladelse  

Du kan klage over din tilladelse inden for 4 uger, efter at tilladelsen er offentliggjort. Se 

mere i den vedlagte klagevejledning.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Camilla Højrup 

Planlægger 

 

 

Kopi af afgørelsen er sendt til: 

- Ejer 

- Danmarks Naturfredningsforening (sendt til dnlejre-sager@dn.dk)  

- Dansk Ornitologisk Forening (sendt til natur@dof.dk og lejre@dof.dk)  

- Friluftsrådet (sendt til roskilde@friluftsraadet.dk)  

- Naboorienterede ejendomme 

 

Bilag: Lejre Kommunens regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener for 

erhvervsmæssig bygge- og anlægsarbejde. 

mailto:dnlejre-sager@dn.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:lejre@dof.dk
mailto:roskilde@friluftsraadet.dk


 

 

 

 

Side 8 af 10 

 

 

 



 

 

 

 

Side 9 af 10 

Klagevejledning – afgørelser efter planlovens § 35 stk.1 
 
Hvad kan påklages? 
Lejre Kommunes afgørelser efter § 35, stk. 1, kan jf. § 58, stk. 1, nr. 1, påklages til 
Planklagenævnet. 
 
Hvis der klages rettidigt over en landzonetilladelse, har klagen opsættende virkning, jfr. 
§ 5 i BEK nr. 130 af 28/01/2017 (Bekendtgørelse om udnyttelse af tilladelser, frist for indgivelse af 

klage, indsendelse af klage til Planklagenævnet og opsættende virkning af klage for visse afgørelser truffet 

efter lov om planlægning og visse andre love). Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes, før 
klagen er afgjort, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet. 
 
Hvem kan klage? 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. 
Klageberettiget efter Planlovens § 58, stk. 1, nr. 1 er erhvervs- og vækstministeren og i 
øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet 
efter lov om nationalparker Planlovens jf. § 59, stk. 1.  
 
Klageberettiget efter § 58, stk. 1, nr. 1 er endvidere landsdækkende foreninger og 
organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af 
væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af, at foreningen 
eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at 
foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer jf. § 59 stk. 2. 
 
Klagefrist 
En eventuel klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt, 
jf. § 2 i BEK nr. 130 af 28/01/2017 (Bekendtgørelse om udnyttelse af tilladelser, frist for indgivelse af 

klage, indsendelse af klage til Planklagenævnet og opsættende virkning af klage for visse afgørelser truffet 

efter lov om planlægning og visse andre love). 
Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges klagefristen til den 
efterfølgende hverdag. 
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, hvilket vil 
sige, at klager har godkendt og indbetalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest 
kl.23.59 på den dag hvor klagefristen udløber. Endvidere skal efterfølgende kommunikation 
om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. 
 
Hvordan klager jeg? 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www. naevneneshus.dk eller 
direkte via dette link: Planklagenævnet. Klageportalen kan også tilgås via www.borger.dk 
og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk 
med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet 
afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter afgørelsen af bekendtgjort.  
 
Når du klager, skal du betale et gebyr til Planklagenævnet. Gebyret er på 900 kr. for 
privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, myndigheder og organisationer. Betaling 
foregår via kreditkort eller MobilePay. Det er også muligt at sende en betalingsanmodning 
pr. e-mail. Anmodningen kan f.eks. sendes til eget bogholderi eller videre til betaling hos en 
anden. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside 
Planklagenævnet. 
Gebyret tilbagebetales, hvis I får helt eller delvis medhold i jeres klage. 
 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/
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begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden 
videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Planklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som klager kan kontakte efter behov. 
Supportfunktionen kan kontaktes på e-mail; nmkn@naevneneshus.dk eller på telefon 7240 
5600. 
 
Eventuelt sagsanlæg mod Lejre Kommune skal i henhold til Planlovens § 62 stk. 1, være 
anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages til 
Planklagenævnet – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger fra 
Planklagenævnet. 
 
Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Planklagenævnets 
afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet. 


