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En lokalplan er...

En lokalplan er en plan, hvori Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune kan fastsætte bin-

dende bestemmelser for et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt 

ejendom.

Lokalplanerne kan bruges til at fastlægge, hvad forskellige områder fremover skal anvendes 

til, og hvordan bebyggelse, veje og friarealer mv. skal udformes. Herigennem kan Kommu-

nalbestyrelsen påvirke kvaliteten af de fysiske omgivelser i kommunen. Samtidig er udar-

bejdelse af et planforslag til en lokalplan velegnet til at gennemtænke planlægningsmæssige 

problemstillinger, og processen giver mulighed for dialog med borgerne om planlægningen.

En lokalplan er bygget op af en redegørelse og juridiske bestemmelser.

Lokalplanens redegørelse beskriver indledningsvis planens intentioner og baggrund samt 

dens forhold til anden planlægning. I lokalplanens bestemmelser fastsættes planområdets 

afgrænsning, konkrete bestemmelser for udnyttelsen, byggeriet, infrastruktur mv. samt pla-

nens retsvirkninger.

Lokalplaner gælder fremtidige forhold. Den er altså ikke til hinder for, at nuværende lovlig 

anvendelse kan fortsætte. Der er heller ikke handlepligt på lokalplanens bestemmelser, men 

ved fremtidige ændringer i området skal lokalplanens bestemmelser overholdes.

En lokalplan sætter rammerne for et områdes anvendelse og udvikling, men en lokalplan er 

ikke i sig selv en tilladelse eller godkendelse.

Det kan være nødvendigt at søge om tilladelser eller godkendelser fra relevante myndighe-

der inden dit projekt kan realiseres.

En lokalplan skal efter reglerne i planloven annonceres og fremlægges som forslag i mini-

mum 4 uger. Kommunalbestyrelsen kan dog fastsætte, at et planforslag skal fremlægges i 

minimum 8 uger, hvis man finder det nødvendigt.

I denne periode har alle mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag til 

planen. Hvis planen ikke ændres væsentlig kan den herefter vedtages endeligt af Kommu-

nalbestyrelsen.



3

Redegørelse ................................................................................................................................................................................ 5
 Områdets historie.......................................................................................................................................................5
 Lokalplanens område og zonestatus ......................................................................................................................6
 Lokalplanens baggrund og formål ..........................................................................................................................7
 Lokalplanens indhold ...............................................................................................................................................7

Forholdet til anden planlægning og lovgivning ..................................................................................................................11
 Lejre Kommuneplan 2017 ........................................................................................................................................11
 Rammebestemmelser ...............................................................................................................................................11
 Kommuneplantillæg.........................................................................................................................12
 Fingerplan 2019 .........................................................................................................................................................13
 Zoneforhold ...............................................................................................................................................................13
 Byggeloven...............................................................................................................................................................13
 Museumsloven ..........................................................................................................................................................13
 Naturbeskyttelsesloven - fredning..........................................................................................................................14
 Natur..................................................................................................................................................14
 Grundvand - og drikkevandsinteresser..................................................................................................................15
 Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold............................................................................................................................15
 Jordforurening.........................................................................................................................................................15
 Lavbundsarealer......................................................................................................................15
 Servitutter..................................................................................................................................................................16
 Spildevand og regnvand ...........................................................................................................................................18
 Vandforsyning...........................................................................................................................................................18
 Veje og trafik..............................................................................................................................................................18
 Miljøvurdering af planer og programmer.............................................................................................................18

Lokalplanens bestemmelser ...................................................................................................................................................22
 § 1  Formål med lokalplanen..........................................................................................................................22
 § 2  Lokalplanens område og zonestatus......................................................................................................22
 § 3  Lokalplanområdets anvendelse .............................................................................................................22
 § 4  Udstykning................................................................................................................................................22
 § 5  Veje, stier og parkering ...........................................................................................................................23
 § 6  Bebyggelsens omfang og placering .......................................................................................................23
 § 7  Bebyggelsens ydre fremtræden..............................................................................................................24
 § 8 Ubebyggede   arealer...................................................................................................................................26
 § 9  Terrænregulering......................................................................................................................................26
 § 10  Grundvand, regnvand og spildevand ..................................................................................................26
 § 11  Grundejerforening...................................................................................................................................26
 § 12 Forudsætninger for ibrugtagning...........................................................................................................27
 § 13  Lokalplanens midlertidige retsvirkninger............................................................................................27
 § 14  Lokalplanens retsvirkninger...................................................................................................................27

Høring, vedtagelsespåtegning og offentlig bekendtgørelse...............................................................................................28

Kortbilag 1.  Lokalplanområdets afgrænsning ..........................................................................................................29
Kortbilag 2A. Delområder.........................................................................................................................30
Kortbilag 2B Byggefelter............................................................................................................................31
Kortbilag 3. Illustrationsplan........................................................................................................................................32
Kortbilag 4. Jordfarveskalaen................................................................................................................33
Bilag 5  Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter......................................................................34

Indholdsfortegnelse



4

Hvad er en lokalplan i Lejre Kommune?
Lokalplanerne i Lejre Kommune skal understøtte det gode liv på landet - nu og for fremtidi-

ge generationer. Lokalplanerne skal nemlig bruges som et værktøj til at sikre de stedbundne 

værdier i lokalsamfundene.

Overflødiggjorte bygninger skal have nyt liv, og der skal ved lokalplanlægning skabes 

grundlag for, at bygningerne kan anvendes til nye funktioner, så som boliger, bofællesska-

ber, erhverv eller til fællesfaciliteter for lokalsamfundene.

Lokalplanerne skal også være med til at skabe naturlige mødesteder, både formelle og ufor-

melle, som er med til at understøtte fællesskaberne og give liv i byerne og landsbyerne.

Lokalplanerne skal bidrage til at sikre nye levesteder for planter og dyr - og derved øge 

artsdiversiteten.

Lokalplanerne skal medvirke til at sikre en bæredygtig udvikling af Lejre Kommune.
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Redegørelse

Områdets historie
I Lejre Kommune er historien et aktiv. Overalt er der spor af vores fælles fortid
- bronzealdergravhøje, jernalderbopladser, landsbyer med spor tilbage fra landbo-
reformernes tid i slutningen af 1700-tallet, sten- og jorddiger mv. Når vi planlægger 
for et nyt område, er det derfor vigtigt at se det ind i en historisk sammenhæng.

Lokalplanområdet har været landbrugsjord til gården Buske, som blev drevet som 
en selvstændig landbrugsejendom frem til den nuværende ejer overtog ejendommen 
i 2008, hvor landbrugsjorden blev fraskilt ejendommen og svineproduktionen blev 
nedlagt.

Høje målebordsplade fra 1842-1899
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Buske har op igennem historien haft en central rolle i Hvalsø, og Buske nævnes 
første gang i 1600-tallet som Buske Kro. Buske hørte under Sonnerup Gods og blev 
drevet som kro og landbrug. Kroen var privilegeret og lå på den gamle alvej mellem 
Roskilde og Slagelse. Udover sin status som privilegeret kro havde kroen bevilling 
til brændevinsbrænding. Kroen var en god forretning, og fæstet til kroen gik i flere 
generationer i arv. Buske havde sin storhedstid omkring 1850, hvor gården blev dre-
vet med landbrug, bryggeri, brændevinsbrænding, bageri, købmandshandel og kro. 
Ejendommen havde på det tidspunkt over 50 faste beboere.

Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet ligger nord for jernbanen mellem Roskilde og Holbæk, syd for det eksi-

sterende boligområde ved Trebiens Allé, øst for Hvalsø Savværk og Tømrerhandel og vest 

for Buske gården, som jorden oprindelig er udstykket fra.

Det fredede landskab, som noget af lokalplanområdet er en del af, er et karakteristisk død-

islandskab. Det er ret bakket, enkelte steder endda stærkt kuperet, og mange steder i bak-

kedalene findes søer og moser. De mange bakketoppe giver mulighed for at fornemme det 

egnskarakteri stiske, varierede landskab og for at se, hvordan hele området danner et tyde-

ligt skovrum mellem de omkringliggende skovfredninger.
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Det fredede område øst for lokalplanområdet er rent agerland, men spredt i området findes 

småbeplant ninger, levende hegn, stengærder, småsøer samt mose- og overdrevslignende 

arealer. Herudover er der spredt gårdbebyggelse.

Lokalplanområdet udgør ca. 8,1 hektar, hvoraf 7,5 ha overgår til byzone med denne lokal-

plans vedtagelse.

Lokalplanens baggrund og formål
Almenr har anmodet om at få udarbejdet en lokalplan for bofællesskabet Fridlev ved Buske, 

og nogenlunde samtidigt har Niebuhr/Andersen Huse ønsket at få igangsat en lokalplan for 

nogle rækkehuse på naboarealet ved Trebiens Allé. Niebuhr/Andersen har senere trukket 

sig fra projektet, men udstykker har ønsket at fastholde muligheden for et rækkehusprojekt, 

dog i mindre skala og med en tættere reference til projektet for Fridlev. Det nye rækkehus-

projekt er kaldet Heimlev.

Fridlev ønsker endvidere at bruge engen til dyrehold og det fredede areal mellem Fridlev 

og Buskegården til nyttehaver, hvorfor disse arealer også indgår i lokalplanen.

Mellem Fridlev og de eksisterende boliger på Trebiens Allé er der desuden et mindre areal, 

som udstykkeren ønsker at inddrage i lokalplanen, således at der er mulighed at bygge 5-6 

parcelhuse der.

Lokalplanens indhold

Bofællesskabet Fridlev

Bofællesskabet Fridlev vil etablere et bofællesskab til voksne, der vil udfolde drømmen om 

et moderne landsbyfællesskab, hvor natur, bolig og fritidsliv smelter sammen med masser 

af plads til selvforsyning, dyrehold og rekreative aktiviteter. Kort sagt; et bofællesskab hvor 

ligesindede deler fælles værksteder, yoga, rødvinsaftener eller seriøse nyttehaver. 

Brugerne i Fridlev er tiltænkt det “modne” segment, hvor børnene er flyttet hjemmefra og 

hvor drømmen om at komme ud af parcelhuset, dyrke fællesskabet og et aktivt fritidsliv 

ønskes udlevet. Der er stor efterspørgsel i Lejre efter alternative boligformer til parcelhuset. 
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Fridlev designes som en landsby bestående af tre klynger, der muliggør ret præcise små 

værdi- og interessefællesskaber i det store fællesskab. Det betyder i praksis, at seniorer bor i 

landsbyens store mangfoldige fællesskab, men samtidigt i sin egen klynge i ”sikker afstand” 

til eventuelle børnefamilier.

Grunden, hvorpå bofællesskabet Fridlev etableres, ligger på en skrånende mark mellem et 

fredet grønt areal og en naturlig sø. Den skrånende grund tilføjer liv og variation til bebyg-

gelsen, der så vidt muligt vil følge grundens terrænkurver.

Almenr ønsker at kunne opføre tæt-lav bebyggelse i et tidssvarende udtryk og med vari-

erende boligstørrelser.  Boligerne opføres i to plan som rækkehustypologi, hvorved bygnin-

gernes klimaskærm reduceres og friarealerne øges. Boligerne opdeles i 3 klynger med hver 

et fælleshus. Hele bofællesskabet deler et større fælleshus ”Laden“, som kan danne ramme 

for fællesaktiviteter for alle beboere. De grønne friarealer vil for størstedelen være tilgænge-

lige og centrale for alle. I tilknytning til de enkelte boliger vil der være mindre private ude-

områder.

Fridlev tænkes udført med facader i træ eller anden facademateriale. Tagene kan være ensi-

dige, saddeltage med svag hældning eller flade, udført i tegl, tagpap eller plademateriale, så 

som eternit, pandeplader, bølgeplader o.l. Husene ønskes opført i 2 plan med en maksimal 

bygningshøjde på 7,5 meter.
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Almenr ønsker at etablere ca. 54 boliger, men antallet af boliger og størrelser kan dog ændre 

sig afhængig af efter efterspørgslen, og hvad der realiserbart.

Rækkehuse i delområde B - Heimlev 

Heimlev etableres med øje på placeringen på en skrånende eng mellem et fredet grønt areal, 

bofællesskabet Fridlev, og Buske, hvorfor etablering af smukke grønne anlæg vil være af 

højeste prioritet for området.

Den skrånende grund tilføjer liv og variation til bebyggelsen, der så vidt muligt vil følge 

grundens terrænkurver, hvor tæt-lav i ét plan bygget i klassisk stil vil passe godt ind og vise 

den respekt området fortjener.

Med Heimlev ønskes etableret et lille samfund, hvor der er 

rum til den enkelte, med tanke for fællesskabet, landsbymil-

jøet, naturen og omgivelserne - så livet på landet smelter sam-

men med livet i byen.

Med tanke på det bløde naturlige udtryk vil Heimlev blive 

etableret i en kombination af klassisk smukke huse med enten 

blødstrøgne grove mursten, eller klimacertificeret træbeklæd-

ning, og med mørke sprossede vinduer. Projektet er tænkt 

med valmformede tage med klassisk udtryk for at virke som 

bindeled  mellem byggestilen på Buske og det mere moderne 

byggeri ved Fridlev.  

Husene tænkes bygget som dobbelthuse eller tripelhuse i et 

plan, med en højde på max 5,5 meter. De op til 19 boliger pla-

ceres i klynger af 2 eller 3 boligenheder, med grønne friarealer, 

løvtræer og parkeringsmuligheder omkring husene. Hertil 

kommer det fælles orangeri, som skal danne rammen for fæl-

lesskabet året rundt.
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Ovenstående forslag er kun ét forslag til disponering af området. Det kan vise sig hensigts-

mæssigt at placere bygningene på en lidt anden måde f.eks. af hensyn til landskabets ter-

rænforskelle eller manøvrearealerne ved parkeringspladserne.

Skorstensforbud
Lejre Kommune ønsker at sikre ren luft til beboere og naboer. Der er derfor ikke mulighed 

for at etablere brændeovne inden for lokalplanområdet, da lokalplanen fastlægger, at be-

byggelse, bortset fra en eventuel fælles kedelcentral, ikke kan opføres med skorsten. Denne 

regulering sker også med henblik på at forebygge eventuelle klagesager forbundet med luft-

forurening.

Et muligt forslag til disponering af delområde B - Heimlev

Adgangsvej til Trebiens Allé
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Forhold til anden 
planlægning og lovgivning

Lejre Kommuneplan 2017
Kommuneplanens rammer er grundlaget for lokalplaners indhold. Rammerne består af 

overordnede bestemmelser for de enkelte områders anvendelse, bebyggelsestæthed m.m.

Bestemmelserne bliver først mere detaljerede, når der er udarbejdet en lokalplan for et om-

råde. Når rammebestemmelser er indarbejdet i en lokalplan, er de retligt bindende for de 

ejendomme, der er omfattet af lokalplanen. 

Lokalplanområdet er i Lejre Kommuneplan 2017 udlagt som en del af rammeområde 6.B15, 

6.B19 og 6.R5.

Rammebestemmelser for 6.B15 Buske Syd, Trebiens Allé og Buske Allé.
Generel anvendelse: Boligområde.

Specifik anvendelse: Blandet boligbebyggelse. Åben-lav og tæt-lav/etageboligbebyggelse. 

Boligformål med tilhørende kollektive anlæg som f.eks. lokaler til fritidsformål.
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Zonestatus: En del af området er beliggende i byzone, resten skal overføres fra landzone til 

byzone ved lokalplanlægning.

Max. bebyggelsesprocent: Max. 30 % for åben-lav boligbebyggelse. Max. 40 % for tæt-lav 

boligbebyggelse.

Max. antal etager: 2 etager.

Max. højde: 8,5 meter.

Eksisterende lokalplan: Lokalplan nr. 92 for område ved Trebiens Alle.

Særlige bestemmelser: Området er beliggende i et fredet område, men kan jævnfør fred-

ningskendelsen udtages af fredningen, når det ved lokalplanlægning overgår til byzone. 

Vejadgang skal ske via Trebiens Allé.

Rammebestemmelser for 6.B19 Buske Øst - nordøst for Trebiens Allé
Generel anvendelse: Boligområde.

Specifik anvendelse: Åben-lav og tæt-lav/etageboligbebyggelse. Boligformål med tilhørende 

kollektive anlæg som f.eks. lokaler til fritidsformål.

Zonestatus: Området skal overføres fra landzone til byzone ved lokalplanlægning.

Max. bebyggelsesprocent: Max. 30 % for åben-lav boligbebyggelse. Max. 40 % for tæt-lav 

boligbebyggelse.

Max. antal etager: 1,5 etage.

Max. højde: 8,5 meter.

Særlige bestemmelser: Området er fredet, men kan jævnfør fredningskendelsen udtages af 

fredningen, når det ved lokalplanlægning overgår til byzone. Den gamle jernbaneslugt skal 

bevares og friholdes for bebyggelse.

Vejadgang skal ske fra Bentsensvej eller Trebiens Allé.

Rammebestemmelser for 6.R5 Grønne områder i Hvalsø
Generel anvendelse: Rekreativt område

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

Zonestatus: Byzone og landzone

Max. bebyggelsesprocent: Området skal friholdes for bebyggelse.

Kommuneplantillæg
Nærværende lokalplans delområde A, B og C udgør dele af 2 forskellige rammeområder for 

boliger: 6.B15 og 6.B19.  
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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 lokalplanlægges 

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 bytte om på de to arealer, så 

Buske Syd lokalplanlægges før den resterende del af Buske Øst.

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. Da både delområde A 

og B i Lokalplan LK 78 ønskes opført i 2 plan, vil det maksimale etageantal for den nye ram-

me blive sat til 2 etager som i den eksisterende ramme for 6.B15. Rammeområde 6.R5 bliver 

en lille smule større, for at boligområderne blive placeret lidt længere væk fra § 3 søen. Des-

uden tilføjes det i rammebestemmelserne for 6.R5, at der kan etableres mindre bygninger 

som understøtter den rekreative anvendelse: Shelters, læskure, bålhytter og lignende.

Kommuneplantillæg nr. 16 til Lejre Kommuneplan 2017 ændrer på ovenstående rammefor-

hold.

Fingerplan 2019
Ifølge Fingerplan 2019 skal det ved kommuneplanlægning sikres, at byudvikling i Det øv-

rige Hovedstadsområde sker i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af andre 

bysamfund. Byudviklingen ved Buske kommer til at ske i direkte sammenhæng til den eksi-

sterende del af Hvalsø, og derved i tilknytning til kommunecentret. 

Zoneforhold
Lokalplanens delområde A, B, C og D overføres til byzone med denne lokalplans vedta-

gelse.

Byggeloven
For forhold, som ikke er reguleret af lokalplanen, gælder de bygningsregulerende bestem-

melser i byggeloven og bygningsreglementet. Byggelovens krav om byggetilladelse og an-

meldelse samt krav til konstruktion og brandforhold gælder uanset lokalplanen.

Museumsloven
Inden for lokalplanområdet kan der være risiko for at støde på jordfaste fortidsminder un-
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der anlægsarbejderne. Ejer/Bygherre har anmodet Roskilde Museum om en udtalelse i hen-

hold til museumslovens § 25, stk. 1. En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør for for-

pligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis der findes arkæologiske 

levn. Hvis der i forbindelse med forundersøgelse findes væsentlige skjulte fortidsminder 

skal bygherre betale for en egentlig arkæologisk undersøgelse.

Naturbeskyttelsesloven - fredning (lovens kapitel 6)
Lokalplanområdets delområde B og E er en del af Kisserup Fredningen, men der står i fred-

ningsbestemmelserne, at nedenstående gule område, kan tages ud af fredningen ved lokal-

planlægning. Delområde B tages derfor ud af fredningen med denne lokalplan.

Natur
Lokalplanområdet indeholder 2 søer, hvis størrelse og udbredelse veksler alt efter årstiden 

og nedbørsmængden - søerne kan ses på korten ovenfor. Søerne er registreret som § 3 area-

ler jævnfør naturbeskyttelsesloven. Som udgangspunkt må der ikke ske ændringer udenfor 

§ 3, der påvirker ind i § 3-området f.eks. fysiske ændringer som af-/tilløb til søen eller skyg-

ge fra bygninger. Til pleje af naturen anbefales afgræsning med kvæg/køer, da får og heste 

spiser/napper urterne i bunden af græsbevoksningen og grise gennempløjer jorden, mens 

kvæg river græsset af med tungen, og lader urterne stå.

Den ene sø fungerer også som regnvandsbassin for områdets regnvand.

B

E
Sø

Sø og 
regnvandsbassin
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Grundvands- og drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Lokalpla-

nen indeholder derfor bestemmelser om, at der inden for området ikke må etableres aktivi-

teter eller anlæg, der indebærer risiko for nedsivning af forurenende stoffer.

Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold
Såfremt der ønskes mindre ikke-erhvervsmæssigt dyrehold i form af svine-, kvæg-, fåre-, 

gede- og hestehold i delområde D og/eller E, skal der gives dispensation fra § 8, stk. 1 i be-

kendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter nr. 844 af 23/06/2017 eller senere æn-

dringer af denne bekendtgørelse. Eksisterende lovlig anvendelse af delområde D kan dog 

fortsætte. Det vil sige, at det dyrehold, som er på ejendommen ved lokalplanens vedtagelse, 

kan opretholdes - se bilag 5.

Jordforurening
Der er ikke registreret jordforurening i området.

Lavbundsarealer
I Kommuneplanens generelle rammebestemmelser står der, at det ved lokalplanlægning 

skal sikres, at lavbundsarealer og bluespotområder (områder, hvor regnvand ved store 

regnskyl samler sig) som udgangspunkt friholdes fra bebyggelse.  

Det sydlige vandhul Det nordlige vandhul og regnvandsbassin
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Servitutoversigt
Deklaration af 31. marts 1938 om Københavns Vandforsynings ret til boring.

Deklaration af 21. oktober 1947 om drænledning langs jernbanen.

Deklaration af 14. december 1987 om kabelanlæg - se nedenstående kort.

Lavbundsrealer
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Deklaration af 15. september 2011 om elkabel  ved Raunsbjergvej - se nedenstående kort.

Deklaration af 2. februar 2012 om spildevandsledning i stien nedenfor Trebiens Allé.

Deklaration af 26. august 2013 om fælles grønt areal kan ophæves, da lokalplanen gør de-

klarationen overflødig.

Deklaration af 11. juni 2020 om fælles sti med ret til fri og uhindret gående færdsel på det 

med gult viste stiareal- se nedenstående kort.
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Spildevand og regnvand 
Lokalplanområdet indgår i Lejre Spildevandsplan 2016, som regulerer håndteringen af lo-

kalplanområdets spildevand og regnvand.

Lokalplanen regulerer også håndteringen af regnvand og foreskriver, at regnvand skal 

håndteres og nedsives lokalt ved enten at etablere grøfter, regnbede, permeabel belægning, 

infiltrationsplæner, rendefaskiner, faskiner, grønne tage eller lignende. Regnvandet kan 

også genanvendes til tøjvask, toiletskyl eller lignende eller ledes til regnvandsbassiner/-søer. 

Regnvandet skal som udgangspunkt håndteres i de respektive delområder, men kan ledes 

til regnvandsbassinet i delområde D. 

Dræn er rørlagte vandløb, der er omfattet af vandløbsloven. Ejeren af det areal, hvor drænet 

løber, har pligt til at sikre, at drænet er vedligeholdt, og kan aflede vandet fra højere lig-

gende ejendomme. Der bør ikke bygges eller foretages beplantning ovenpå eller i umiddel-

bar nærhed af dræn. Hvis der findes dræn, som ligger uhensigtsmæssigt i forhold til byg-

geplanerne, kan man eventuelt undersøge, om det er en mulighed at omlægge drænet til et 

andet forløb. Efter vandløbsloven skal eksisterende vandløb, herunder rørledninger, dræn 

og vandhuller respekteres. Hvis et dræn skal omlægges, skal Lejre Kommune først give til-

ladelse til det.

Vandforsyning
Lokalplanområdet skal forsynes med drikkevand fra Hvalsø Vandværk.

Veje og trafik
Lokalplanområdets delområde A skal vejbetjenes via Raunsbjergvej, og delområde B og C

skal vejbetjenes via Trebiens Allé og Bentsensvej.

Miljøvurdering af planer og programmer
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal kommunen gennem-

føre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at få væsentlig virkning på miljøet. 

Som hovedregel er lokalplaner omfattet af lov om miljøvurdering. Disse planer skal derfor 

”screenes”, hvilket betyder, at der skal gennemføres en kort indledende vurdering af, om 

der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Ud fra ”screeningen” besluttes det, om en 
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plans virkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der gennemføres en 

egentlig miljøvurdering.

Konklusion på miljøscreeningen
Der vil ikke være behov for en egentlig miljøvurdering, da lokalplanen overvejende vil have 

en væsentlig positiv indvirkning på miljøet, når man ser det i et bredt miljøperspektiv.

Folkesundhed

Der vil blive større muligheder for at bruge området rekreativt, idet det vil være muligt at 

gå og cykle igennem området.

Bofællesskabet Fridlev får mulighed for at have en sund livsstil, hvor de dyrker deres egne 

grøntsager og frugt. I bofællesskabet ønsker man desuden at tage vare på hinanden i flere 

aldersgrupper.

Sund miljø

Området er i dag et relativt stille landbrugsområde, hvor der kun kører de for produktionen 

nødvendige maskiner. Med ca. 100 nye boliger vil området blive påvirket af støj fra menne-

skelige aktiviteter: Stemmer, musik, værktøj, biler mv.

Den eksisterende nabobebyggelse vil ikke blive påvirket væsentligt af lys- og skyggepåvirk-

ninger fra det nye lokalplanområde.

Der vil ikke blive anvendt pesticider på Fridlevs arealer, herved vil der ske mindre forure-

ning af jorden, end der gør i dag, hvor jorden bliver dyrket konventionelt. Jorden kan dog 

blive forurenet ved rækkehusene i delområde B og parcelhusene i delområde C, hvis disse 

grundejere anvender pesticider.

Der vil ikke blive anvendt pesticider på Fridlevs arealer, herved vil der ske mindre forure-

ning af grundvandet, end der gør i dag, hvor jorden bliver dyrket konventionelt. Grundvan-

det kan dog blive forurenet ved rækkehusene i delområde B og parcelhusene i delområde C, 

hvis disse grundejere anvender pesticider.

Regnvand skal så vidt muligt nedsives indenfor lokalplanens respektive delområder, men 
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kan ved større regnmængder ledes til regnvandsbassinet i delområde D. Når regnvandet 

nedsives lokalt sker der ny grundvandsdannelse.

Det forventes at bofællesskabet Fridlev i delområde A, D og E vil producere en del af deres 

egne fødevarer, hvorved affaldsmængderne vil blive reduceret i deres del af lokalplanområ-

det.

Bæredygtig trafik

Hvis delområde B og C får vejadgang via Trebiens Allé til Bentsensvej vil det påvirke trafik-

sikkerheden, idet Bentsensvej ikke er udstyret med fortov på hele strækningen eller cykelsti. 

Dette kan afbødes ved at opgradere Bentsensvej til en 2 minus 1 vej. Den naturlige vej til 

stationen for gående og cyklister vil være via Bentsensvej, mens Hvalsø Bymidte bedst og 

mest sikkert nås via cykelstien ved Raunsbjergvej og Præstegårdsvej.

Lokalplanområdet ligger i en overkommelig gå- og cykelafstand fra Hvalsø station, hvor 

der er gode forbindelser København og Holbæk. Derfor regner bofællesskabet Fridlev heller 

ikke med, at de vil få stort et behov for biler og parkeringspladser, da de desuden satser på 

delebilordninger.

Der vil uundgåeligt komme mere trafik på Trebiens Allé, Bentsensvej og Raunsbjergvej, 

hvilket også vil skabe mere trafikstøj og -vibrationer.

Værdifuld natur

Den biologiske mangfoldighed vil blive øget i delområde E, når det går fra konventionelt 

dyrket landbrugsjord til økologisk dyrkede nyttehaver. Desuden vil afgrænsningen i delom-

råde D blive opretholdt, hvilket også styrker den biologiske mangfoldighed.

Lokalplanen sikrer en større afstand til det sydligste vandhul, og giver derfor mulighed for 

en bedre beskyttelse af faunaen i og omkring vandhullet.

De økologisk dyrke nyttehaver i delområde E vil medføre en større artsdiversitet, ligesom 

en eventuel afgrænsning af delområde D med kvæg vil kunne øge artsdiversiteten.

Delområde B og E ligger indenfor Kisserup-fredningen. Delområde B kan jævnfør fred-

ningsbestemmelserne udtages af fredningen med en lokalplan, og bliver det med Lokalplan 
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LK 78. Delområde E skal fortsat indgå, som en del af det fredede landskab, og ændrer ka-

rakter fra dyrkede kornmarker til nyttehaver i omdrift.

Værdifulde landskaber

I Fridlevs delområder A, D og E vil der være større rekreative områder, som også vil være 

tilgængelige for naboerne, herunder stier til vandhullerne og engen.

De udpegede landskabelige interesseområder i Lejre Kommuneplan 2017 følger frednings-

afgrænsningen, når delområde B tages ud af fredningen, skal det landskabelige interesse-

område også reduceres. Landskabet er meget bakket, og byggeriet placeres ind i landskabet 

fra det fastlagte niveau målt fra naturligt terræn, hvilket betyder, at byggeriet vil følge land-

skabet.
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Lokalplanens bestemmelser
Med hjemmel i lov om planlægning - lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018
 - fastsættes følgende bestemmelser for området nævnt i § 2:
                                                                                                                                                                                                      

§ 1 Formål med lokalplanen

Lokalplanens formål er:

§ 1.1 at gøre det muligt at etablere boligbebyggelse.

§ 1.2 at sikre, at etableringen af bebyggelsen sker i respekt for det tilstødende lokalsam-
fund og de landskabelige kvaliteter i området som helhed.

§ 1.3 at forebygge luftforurening fra brændeovne og pejse.

§ 2 Lokalplanens område og zonestatus

§ 2.1 Lokalplanen omfatter en del af matrikel 11m, en del af 11q og 11r samt hele 11ck og 
11cl, alle Nørre Hvalsø By, Kirke Hvalsø. 

§ 2.2 Lokalplanområdet inddeles i delområde A, B, C, D og E. Se lokalplanområdets 
afgrænsning på kortbilag 1 samt delområder på kortbilag 2A.

§ 2.3 Lokalplanområdets delområde A, B, C og D overgår til byzone med denne lokal-
plans vedtagelse. Delområde E bliver liggende i landzone.

§ 3 Lokalplanområdets anvendelse

§ 3.1  Lokalplanområdets delområde A og B skal anvendes til boligformål i form af tæt-
lav boligbebyggelse.

§ 3.2 Lokalplanområdets delområde C skal anvendes til boligformål i form af åben-lav 
boligbebyggelse.

§ 3.3 Lokalplanområdets delområde D skal anvendes som nærrekreative områder. Del-
område D inddeles i to underområder, D1 og D2.

 Delområde D1 skal anvendes til nærrekreative formål i form af eng, der kan anven-
des 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.

§ 3.4 Lokalplanområdets delområde E er en del af Kisserup Fredningen, og må kun 
anvendes til nyttehaver i omdrift eller græsningsareal.
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§ 4 Udstykning

§ 4.1 Boligerne i delområde A kan sokkeludstykkes eller udstykkes med et matrikelareal 
på maks. 300 m2 til hver bolig.

§ 4.2 Boligerne i delområde B kan udstykkes med en minimum grundstørrelse på 200 
m2.

§ 4.3 Boligerne i delområde C skal udstykkes med en minimum grundstørrelse på 700 
m2.

§ 4.4 Der kan ske udstykning af private fællesveje, stier, fællesarealer og tekniske anlæg.

§ 5 Veje, parkering og belysning 

§ 5.1  Delområde A skal vejbetjenes via Buske Allé til Raunsbjergvej og delområde B og C 
skal vejbetjenes via Trebiens Allé til Bentsensvej - se kortbilag 3.

§ 5.2 Alle veje skal anlægges som boligveje med et vejprofil på min. 8 meter med en 
kørebane på min. 5 meters bredde.

 Vejenes profiler skal anlægges, så de understøtter en synlig regnvandshåndtering.

 Dette skal ske ved at etablere regnvandsopsamling i vandrender, trug eller regn-
bede langs kørebanerne suppleret med traditionelle rørføringer, hvor dette er 
nødvendigt ved overkørsler og lignende.

 Vejprofilerne (tagform, ensidig eller omvendt tagprofil) skal vælges efter terrænfor-
holdene i det enkelte tilfælde. Se illustrationen nedenfor.

§ 5.3 Veje skal etableres som private fællesveje.

§ 5.4 Stamvejene og boligvejen skal være belyst med armaturer på master med en 
lyspunkthøjde på maks. 4 meter. Parkeringsarealer og stier skal være belyst med 
pullertbelysning med en maks. højde på 1,2 meter. Al belysning skal være afskær-
met, og det skal sikres, at det ikke blænder omkringliggende beboelse eller skaber 
lysforurening af landskabet.

§ 5.5 Indenfor lokalplanområdet skal der reserveres plads til trampestier efter princip-
perne på kortbilag 3. Der skal være offentlig adgang til trampestierne. Den eksiste-
rende sti i delområde D1 skal forlænges gennem delområde D2 op til delområde A 
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og C efter principperne, som er vist på kortbilag 3

§ 5.6 Fra Trebiens Allé til Raunsbjergvej skal der etableres en belyst cykel-og gangsti, 
som vist på kortbilag 3.

§ 5.7  I delområde A skal der anlægges 1 parkeringsplads pr. bolig og udlægges ½ parke-
ringsplads pr. bolig. I delområde B skal der anlægges 1½ parkeringsplads pr. bolig. 
I delområde C skal der anlægges 2 parkeringspladser pr. bolig på egen grund. 
Carporte og garager kan indgå heri.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

§ 6.1  Al boligbebyggelse i delområde A og B skal holdes indenfor de på kortbilag 2B 
angivne byggefelter. Der skal indsendes en samlet byggeansøgning for hvert byg-
gefelt.

§ 6.2 I delområde B må den maksimale bebyggelsesprocent udgøre 30 % for området 
under ét. I delområde C må den maksimale bebyggelsesprocent udgøre 30 % for 
den enkelte ejendom. Der må maksimalt opføres 19 boliger i område B.

§ 6.3  I delområde A må bebyggelse opføres i maks. 2 plan med bygningshøjde på maks. 
7,5 meter målt fra fastlagt niveauplan.

§ 6.4 I delområde B og C må bebyggelse opføres i maks. 1 plan med bygningshøjde på 
maks. 5,5 meter målt fra fastlagt niveauplan.

§ 6.5  I delområde A og B skal boligbebyggelse opføres med saddeltag, fladt tag og/eller 
ensidig taghældning.

§ 6.6 I delområde C skal boligbebyggelse opføres med symmetrisk saddeltag med en 
taghældning mellem 20-30 grader.

§ 6.7 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.

§ 6.8 I delområde E må der ikke opføres nogen form for bebyggelse, da området er fre-
det. Dette gælder også skure, boder, shelter, bænke, borde og legeredskaber.

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden

§ 7.1    I delområde A og B skal facaderne fremstå i teglsten, teglskaller, pudsede/filsede, 
træ, skifer og/eller glas.

§ 7.2 I delområde A og B skal tage dækkes med sedum, sort/grå skifer, glas, eternit, pan-



25

deplader, sorte betontagsten og/eller sorte, grå eller røde lertegl.

 Tage kan udformes med udhæng, og der kan opsættes markiser og udvendige 
persienner eller skodder.

 Solfangere, solcelleanlæg og lignende solenergianlæg kan opsættes, hvis disse 
følger tagfladen, og er i samme farve som taget. Lister, beslag o. lign. til montering 
af solenergianlæggene skal ligeledes have samme farve som taget. Solenergianlæg 
skal være antirefleksbehandlede. Solenergianlæg kan også være en integreret del af 
taget, og vil derved blive betragtet som tagmateriale. 

 På flade tage skal solenergianlæg være skjult af murkrone eller stern.

§ 7.3 I delområde A og B skal facaderne fremstå i afdæmpede jordfarver - se jordfarve-
skalaen på kortbilag 4. Træværk skal fremstå i træets naturlige farve. Højst 1/3 af 
facaderne på hver bygning må være sort.

§ 7.4 I delområde C skal facaderne på boligerne fremstå med blank mur i lertegl, vand-
skuret eller pudset i lyse nuancer.

§ 7.5 I delområde C skal tage på boligerne dækkes med matte sorte lertegl eller matte 
sorte betontagsten.

 Tage kan udformes med udhæng, og der kan opsættes markiser og udvendige 
persienner eller skodder.

 Solfangere, solcelleanlæg og lignende solenergianlæg kan opsættes, hvis disse 
følger tagfladen, og er i samme farve som taget. Lister, beslag o. lign. til montering 
af solenergianlæggene skal ligeledes have samme farve som taget. Solenergianlæg 
skal være antirefleksbehandlede. Solenergianlæg kan også være en integreret del af 
taget, og vil derved blive betragtet som tagmateriale. 

§ 7.6  I delområde A , B og C skal vinduer, døre, vindskeder, stern og lignende fremstå 
i træets naturlige farve eller i jordfarver som fremgår af kortbilag 4, dog ikke de 
farver, som er benævnt som lyse eller kridt.

§ 7.7  Indenfor lokalplanens område må der ikke anvendes blanke og reflekterende mate-
rialer. 

§ 7.8 I delområde A, B og C må carporte, garager, udestuer, udhuse og lignende kun 
udføres i samme materialer og farver som beboelsesbygningerne eller med facader 
helt i træ. 

 Carporte, garager, udhuse og lign. skal have samme tagbeklædning som huset, 
sedum eller fladt tag med ikke synligt tagmateriale.

 Drivhuse kan opføres i glas, træ og/eller metal.

§ 7.9 I delområde A, B og C skal tagrender, nedløbsrør og taghætter udføres i stål, sort-
malet metal eller overfladebehandlet zink.

§ 7.10 I delområde A, B og C skal vinduer og døre udføres i træ, metal eller i en kombina-
tion af disse.
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§ 7.11 I delområde A, B og C må ny bebyggelse ikke opføres med skorsten. Såfremt der 
etableres en fælles kedelcentral, vil der kunne etableres skorsten til denne.

§ 7.12 I delområde D2 skal en eventuel stald/læskur opføres med facader i råt træ og tag i 
sedum.

§ 7.13 Eventuelle varmepumper og lignende tekniske installationer skal være skjult bag 
ovennævnte facadematerialer eller træmaterialer.

§ 8 Ubebyggede arealer

§ 8.1 Hegn i naboskel, mod vej, og det åbne land skal etableres som hække eller levende 
hegn i form af bøg. Hække og levende hegn kan suppleres med trådhegn på inder-
siden i en højde på maks. 1 meter. Hegn mod vej, sti og fællesarealer skal placeres 
på egen grund og vedligeholdes på begge sider af pågældende grundejer.

§ 8.2 Søerne skal bevares og der må ikke plantes buske eller træer ved søernes syd- og 
vestside. Der kan tillades en beskeden beplantning, såfremt det er til gavn for dyre-
livet i og omkring søerne, og hvis der anvendes egnstypiske buske og træer såsom 
tjørn, røn, hyld, birk, bøg, eg og ask. Ved eventuel tilplantning skal der sikres en 
afstand til vandspejlet, således af bladnedfald direkte i søerne undgås.

§ 8.3 Placering af affaldscontainere skal overholde Lejre Kommunes til en hver tid gæl-
dende Regulativ for Husholdningsaffaldskrav til opstilling og adgangsvej mv.

§ 8.4 Inden for lokalplanens område må der ikke etableres udendørsoplag, herunder 
henstilling eller parkering af køretøjer over 3.500 kg, campingvogne, containere, 
både og lignende.

§ 8.5 Inden for lokalplanområdet kan der tillades opførelse af nødvendige mindre tek-
niske anlæg til bortskaffelse/forsyning af området (såsom til spildevandsanlæg), 
varmepumper, såfremt disse anlæg tilpasse den omkringliggende bebyggelse og 
eventuelt afskærmes med beplantning.

§ 9 Terrænregulering

§ 9.1  De oprindelige terrænforhold skal overordnet set fastholdes. Der kan dog ske min-
dre udjævninger i form af opfyldninger af fordybninger, afgravninger af forhøj-
ninger i terræn til niveauplan, der hvor der skal placeres bebyggelse. Der kan dog 
maksimalt reguleres +/- 1,5 meter i forhold til naturligt terræn. 

§ 10 Grundvand, regnvand og spildevand

§ 10.1  Der må ikke etableres aktiviteter eller anlæg, der indebærer risiko for nedsivning af 
forurenende stoffer.

§ 10.2  Regnvandet skal så vidt muligt håndteres og/eller nedsives indenfor lokalplanens 
respektive delområder ved enten at etablere grøfter, render, regnbede, permeabel 
belægning, infiltrationsplæner, rendefaskiner, faskiner, grønne tage eller lignende. 
Regnvandet kan også genanvendes til tøjvask, toiletskyl eller lignende eller ledes til 
regnvandsbassiner/-søer. Ved større regnmængder kan regnvandet ledes til regn-
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vandsbassinet i delområde D.

§ 10.3 Eksisterende dræn skal bibeholdes og reetableres, hvis de graves over. Dræn må 
ikke sluttes til hverken spildevandsledninger eller regnvandsledninger.

§ 11 Grundejerforening

§ 11.1  Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere 
inden for lokalplanens område. Grundejerforeningen kan opdeles i flere grundejer-
foreninger, hvis Lejre Kommune skønner, at det er mest hensigtsmæssigt.

§ 11.2  Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af vej, sti, parkerings-
areal og fælles områder, når disse er anlagt.

§ 11.3  Overtagelsen kan ske etapevis i takt med at byggemodningen er tilvejebragt. 
Arealerne overdrages med skøde til grundejerforeningen, når byggemodningen af 
området er færdiggjort og minimum 50 % er taget i brug.

§ 11.4  Hvis Lejre Kommune forlanger det, skal grundejerforeningen optage medlem-
mer fra tilgrænsende områder eller sammenslutte sig med en eller flere bestående 
grundejerforeninger for tilgrænsende områder.

§ 12 Forudsætninger for ibrugtagning

§ 12.1 Ny bebyggelse i delområde 1 må først tages i brug, når de i § 5.2 - 5.5 nævnte veje 
og stier er anlagt, og der er etableret gadebelysning, og når der er sket tilslutning 
til spildevandsforsyning samt etableret anlæg til håndtering af regnvandet som 
beskrevet i § 10. 

13 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

§ 13.1 Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må de ejen-
domme, der er omfattet af forslaget, ikke benyttes på en måde, der kan foregribe 
den endelige lokalplan. Der gælder efter § 17 i lov om planlægning et midlertidigt 
forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse.

§ 13.2  Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.

§ 13.3  Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag til lokalplanforslaget 
er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen på visse betingelser give tilladelse til anven-
delse af en ejendom i overensstemmelse med lokalplanforslaget.

§ 13.4  Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil lokalplanforslaget er endeligt ved-
taget.

 Dog højst et år efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

§ 14 Lokalplanen retsvirkninger

§ 14.1  Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalpla-
nen, må ejendomme, der er omfattet af planen, jf. Planlovens § 18, kun udstykkes, 
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bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmel-
ser.

§ 14.2  Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lo-
kalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af anlæg mv., der er 
indeholdt i lokalplanen.

§ 14.3  Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser 
af lokalplanens bestemmelser, under forudsætning af, at det ikke er i strid med 
hovedprincipperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun 
gennemføres ved at tilvejebringe en ny lokalplan med offentliggørelse og mulighed 
for indsigelser og ændringsforslag.

§ 14.4  Hvis forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesre-
gulerende bestemmelser i byggeloven og planloven.

 

Høring, vedtagelsespåtegning og offentlig bekendtgørelse

Forslag til Lokalplan LK 78B for Fridlev og Buske Syd i Hvalsø er godkendt af Kommunal-

bestyrelsen til udsendelse i offentlig høring den 15. december 2020. 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra 16. december 2020 til 13. januar 2021.

I henhold til § 27 i planloven er Lokalplan LK 78B for Fridlev og Buske Syd i Hvalsø vedta-

get endeligt af Lejre Kommunalbestyrelse den 27. april 2021.

 

Lokalplan LK 78B for Fridlev og Buske Syd i Hvalsø er offentligt bekendtgjort den 29. april 

2021.

  Carsten Rasmussen   /  Inger Marie Vynne

  borgmester     kommunaldirektør
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Kortbilag 1. Lokalplanområdets afgrænsning
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Kortbilag 2A. Delområder

Delområde A

Delområde B
Delområde C

Delområde E

Delområde D1

Delområde D2
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Kortbilag 2B. Byggefelter

A1

A2

A3

B
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Kortbilag 3. Illustrationsplan



33

Kortbilag 4. Jordfarveskala
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Kapitel 4 

Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

 § 7. Ved et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold forstås et dyrehold, der ikke overskrider størrelsesgrænserne i 

stk. 2.

Stk. 2. Størrelsesgrænser for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold:

1) 30 høns og

2) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger samt

3) et dyrehold med enten

a) 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),

b) 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af litra a,

c) 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),

d) 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),

e) 15 producerede slagtesvin,

f) 10 moderfår med lam (op til 12 måneder),

g) 10 modergeder med kid (op til 12 måneder),

h) andre dyretyper end nævnt i litra a-f eller g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse 

dyretyper ikke overstiger 25 m2, eller

i) forskellige dyretyper sammensat efter litra a-g eller h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype 

efter litra a-g eller h, ikke tilsammen overstiger 100 pct.

§ 8. I byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål el-

ler blandet bolig- og erhvervsformål, er svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold ikke tilladt, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Følgende husdyrhold eller andre dyrehold af tilsvarende størrelse, bortset fra de i stk. 1 nævnte, er til-

ladt i de i stk. 1 nævnte områder:

1) 30 høns og

2) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra forbuddet i stk. 1, særligt i forhold til ejendomme med be-

stående stalde, møddinger m.v. Kommunalbestyrelsen kan som vilkår for en dispensation stille krav til dyre-

holdet om indretning af stalde og lignende samt møddinger m.v. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse, 

skal kommunalbestyrelsen gøre naboer bekendt med sagen og give dem adgang til at udtale sig inden en frist 

på mindst 2 uger.

§ 9. Nye stalde, løbegårde og lignende indretninger til dyr, møddinger, ajlebeholdere m.v. skal placeres og 

indrettes således, at forurening af grundvandet eller andre vandindvindingsobjekter ikke finder sted, og såle-

des, at de ikke er til gene for omgivelserne.

Bilag 5. Bekendtgørelse om miljøregulering af 
visse aktiviteter nr 844 af 23/06/2017


