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Lokalplan for Fridlev og Buske Syd 

 

Kære  

 

Lejre Kommunalbestyrelse godkendte Lokalplan LK 78B for Fridlev og Buske Syd 

og Kommuneplantillæg nr. 16 på sit møde den 27. april 2021. 

 

 

Hvad er ændret siden planforslagene var i høring? 

 

Bygningshøjder og landskab 

I høringsperioden er der kommet kritik af højden af rækkehusprojektet i delområde 

B, da området kommer til at ligge på kanten til det fredede landskab. Det er derfor 

besluttet, at højden i delområde B reduceres til max 5,5 m. Ydermere er 

bebyggelsesprocenten er sat til 30%, og der er sat et max antal på 19 rækkehuse i ét 

plan, så der sikres mere luft og lys mellem bebyggelsen.  

Bestemmelserne og illustrationsplanen for delområde B blev oprindelig fastsat på 

baggrund af og med ønsket om at fremme Niebuhr/Andersens rækkehusprojekt. 

Projektet er ikke længere aktuelt og udstykker har fået udviklet et nyt projekt, der i 

højere grad tager højde for placeringen ved det fredede landskab. Projektet er 

mindre i skala, og har referencer til Fridlevprojektet i delområde A. Udstykkers 

projekt er skildret på side 9-10 i lokalplanens redegørelse, og bestemmelserne er 

tilrettet som nævnt ovenfor. 

 

Niveauplaner 
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Hvis ikke der er fastlagt niveauplaner i en lokalplan, så fastlægges niveauplanet/-

planerne i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Det foregår ud fra et opmålt 

kort med landskabets koter og bygningens ønskede placering derpå. Koterne sættes 

på baggrund af et gennemsnit af koterne på det naturlige terræn ved den 

kommende bygnings fire hjørner, hvilket så bliver det niveauplan, hvorfra højden 

regnes ud fra.  

Når det er rækkehusbyggeri, som her i delområde A og B, som skal passe godt ind i 

landskabets konturer, så giver det mindre terrænregulering, hvis niveauplanerne 

ikke er fastlagt i lokalplanen. Niveauplanet kan fastsættes mere præcist i 

byggesagsbehandlingen. I delområde A skal der formentlig fastlægges mange 

niveauplaner - et niveauplan for hver bygningskrop. Derfor er definitionen ’fastlagt 

niveauplan’ fastholdt i § 6.3 og § 6.4.  

 

Delområde D – engen 

På baggrund af en dialog med Almenr, udstykker og Grundejerforeningen Buske 

Nord og Syd er der opnået enighed om at opdele delområde D (engen) i to – se det 

nye kortbilag 2A.  

§ 3.3 er derfor ændret til: 

”§ 3.3 Lokalplanområdets delområde D skal anvendes som nærrekreative områder. 

Delområde D inddeles i to underområder, D1 og D2. 

Delområde D1 skal anvendes til nærrekreative formål i form af eng, der kan 

anvendes afgræsning, fællesareal samt regnvandsbassin. 

Delområde D2 skal anvendes til nærrekreative formål i form af eng, der kan 

afgræsses, opdyrkes eller beplantes, samt anvendes til fællesareal.” 

Desuden er § 6.7 ændret til: ”I delområde D2 kan der opføres 20 m2 læskur til de 

græssende dyr. Læskuret må maksimalt være 2,5 meter højt målt fra naturligt 

terræn. Læskuret skal placeres mindst 50 meter fra boligområderne.” og § 7.1 er 

ændret til: ”I delområde D2 skal en eventuel stald/læskur opføres med facader i råt 

træ og tag i sedum.” 

§ 8.6: ”Delområde D skal være offentligt tilgængeligt.” er slettet og i stedet er der i § 

5.5 tilføjet:  

”Den eksisterende sti i delområde D1 skal forlænges gennem delområde D2 op til 

delområde A og C efter principperne, som er vist på kortbilag 3.” 
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Ydermere er § 5.5 tilføjet i § 12.1, så det sikres, at stien etableres før boligerne i 

Delområde A kan tages i brug. 

I lokalplanens redegørelse på side 17 står der ikke længere, at deklaration af 26. august 2013 

om fælles grønt areal skal ophæves, men at den kan ophæves, da lokalplanen gør 

deklarationen overflødig. 

 

Vejadgang 

Et flertal i Kommunalbestyrelsen besluttede, at rækkehusene i delområde B skal 

have vejadgang via Trebiens Allé til Bentsensvej. Derfor er det Lokalplan LK 78B for 

Fridlev og Buske Syd, som nu er godkendt endeligt. 

 

Andre ændringer 

I § 7.2 er der efter sidste sætning tilføjet: ” På flade tage skal solenergianlæg være 

skjult af murkrone eller stern.” 

 

Andre bemærkninger 

Regnvandsbassinet i delområde D1 er oprindeligt dimensioneret til at modtage alt 

regnvandet fra Buske Syd og Øst, så der er ikke behov for yderligere analyser. 

I lokalplanen står der, at stierne skal være belyst med afskærmet pullertlysning, 

hvilket vi vurderer som et minimum af belysning i forhold til trafiksikkerheden. 

Pullertbelysning er at foretrække i forhold til lyspåvirkningen af det åbne land. 

 

Kommuneplantillæg nr. 16 

Kommuneplan nr. 16 er ikke ændret i forhold til det fremsendte forslag. 

 

 

Retsvirkninger 

Efter offentliggørelsen af lokalplanen, må man ikke indenfor lokalplanens område 

gøre noget, som strider imod planens bestemmelser, med mindre kommunen har 

givet dispensation jf. planlovens § 19. Lokalplanen er offentligt bekendtgjort på 

www.plandata.dk den 29. april 2021. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Mette Straarup 

Planlægger  

http://www.plandata.dk/
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Klagevejledning 
 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. 

 

Hvad kan påklages? 

Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget en lokalplan kan du klage til Planklagenævnet over retlige 

spørgsmål, jævnfør § 58, stk.1, nr.3. Det betyder, at hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har 

Planklagenævnet ikke mulighed for at behandle klager over indholdsmæssige spørgsmål og vil ikke 

kunne tage stilling til, om afgørelsen er hensigtsmæssig eller rimelig. 

Retlige spørgsmål er bl.a.: 

 om planen er tilvejebragt i overensstemmelse med planlovens procedureregler om 

borgerinddragelse mv.  

 om der er uoverensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan  

 om planloven, kommuneplanen og lokalplanen er fortolket korrekt  

 om et byggeprojekt er lokalplanpligtigt  

 om en dispensation fra en lokalplan er lovlig  

 om almindelige forvaltningsretlige regler vedrørende habilitet, partshøring, ligebehandling 

m.m. er fulgt. 

 

Hvem kan klage? 

Hvis du som borger, virksomhed eller organisation, ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage 

til Planklagenævnet. Klageberettiget efter Planlovens § 58 er miljøministeren og i øvrigt enhver med 

retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker jf. § 

59, stk. 1.  

Klageberettiget efter § 58, stk. 1, nr. 3 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. 

 

Hvordan kan du klage? 

Du klager via Klageportalen, der ligger på 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 du har 

modtaget afgørelsen.  

 

Når du klager, skal du betale et gebyr til Planklagenævnet. Gebyret reguleres årligt, og er for 2019 på 

900 kr. for privatpersoner, og 1.800 kr. for virksomheder, myndigheder eller organisationer. Du betaler 

gebyret med betalingskort i Klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på 

Planklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

 

Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen. 

 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis 

der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du 

http://www.naevneneshus.dk/
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sende en 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. 

 

Klagefrist 

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er 

afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen, jævnfør § 2 i 

bekendtgørelse nr. 130 af 28. januar 2017. Lokalplan LK 78B for Fridlev og Buske Syd og 

Kommuneplantillæg nr. 16 er offentligt bekendtgjort på www.plandata.dk den 29. april 2021. 

 

 

mailto:nmkn@naevneneshus.dk
http://www.plandata.dk/

