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Forord
I 2015 udgav Lejre Kommune bogen Vores Sted. Den 
beskriver de unikke kvaliteter, som borgerne og virksom
hederne værdsætter mest ved livet i Lejre Kommune: 
stærke fællesskaber, nærhed til naturen og frirum til ini
tiativ. Kort sagt det gode liv på landet – tæt på storbyen. 
Efter fem år kan vi nu sige, at visionen bærer frugt.  

Lejre Kommune er et attraktivt sted at bo, og stadig flere 
ønsker at flytte hertil for at udleve deres drømme. Her 
kan de bo i en dejlig landkommune og samtidig have let 

adgang til storbyens arbejdspladser, som mange drager 
afsted til hver morgen. 

Familiemønstrene ændrer sig, og husstandene bliver i 
disse år mindre. Det vil også i fremtiden være vigtigt, at 
alle kan finde en bolig, der passer til netop deres bolig
behov; hvad end det er en småbørnsfamilie, et seniorpar, 
en enlig eller en ung. Vi har i den senere tid set en særlig 
interesse for bofællesskaber og andre boformer, hvor 
man er tættere på hinanden, deles om ressourcer og op
gaver og samtidig finder den tryghed, der ligger i at være 
en del af et dagligt fællesskab.  

Også mange virksomheder har opdaget, at det er godt 
at være i Lejre Kommune: Stadig flere iværksættere, 
håndværkere og store produktionsvirksomheder vælger 
Vores Sted.

I vores erhvervsmiljø trives både selvstændige og små 
og mellemstore virksomheder. Vi vil gerne sætte endnu 
mere fokus på mangfoldighed blandt vores virksomhed

er, så der kan skabes flere arbejdspladser i kommunen. 
Det er med til at gøre erhvervsklimaet mere robust. I 
kraft af kommunens tydelige profil har vi et større poten
tiale, for eksempel når det gælder om at tiltrække flere 
små og mellemstørre virksomheder. De kan også drage 
fordel af de partnerskaber og samarbejder, som allerede 
findes i kommunen.

Som én af 20 danske kommuner er Lejre Kommune med 
forrest i indsatsen for at reducere CO2påvirkningerne 
og tilpasse sig klimaudfordringerne. Vores klimaplan og 
arbejdet med FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling 
vil være højt på dagsordenen de næste mange år. Det 
forudsætter et stærkt samarbejde mellem Lejre Kom
mune, borgerne og erhvervslivet, og det er ikke mindst 
det samarbejde, som allerede i dag gør Lejre Kommune 
– Vores Sted – til noget særligt. 

En af de bærende ideer i Lejre Kommune er, at løs
ningerne findes i fællesskab. Vi tager udgangspunkt i de 
stærke ressourcer, den viden og de kompetencer, som 

er til stede i vores 49 små byer og landsbyer. Derfor er 
partnerskaber og samarbejde også det fundament, som 
denne plan og bæredygtighedsstrategi hviler på.

God læselyst!

Carsten Rasmussen 
Borgmester
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Mere ”Vores Sted”
 
”Lejre Kommune er et sted – eller rettere 49 småbyer og 
landsbyer og en hel masse steder. Vi har valgt at være en 
landkommune. Vi vælger landsbyen, naturen og det lokale 
fællesskab.”

 
Sådan lyder indledningen til Vores Sted. Når der i Vores 
Sted fortælles om 49 småbyer og landsbyer, så under
streger det, at Lejre Kommune rummer mange mindre 
bysamfund og landsbyer. Her er der, sammenlignet med 
andre kommuner, ikke store, dominerende byer. 

 
Meget få steder på Sjælland byder, som Lejre Kommune, 
på både det ægte landsbyliv i naturen og nærheden til 
storbyens mangfoldighed. Netop nærheden til storby
en giver en unik mulighed for et samspil, der både er til 
gunst for bosætningen og erhvervsudviklingen, men 
også sætter os i en særlig situation i forhold til at finde 
klimavenlige løsninger. 
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Lejre Kommunalbestyrelse har siden 2016 haft fokus på 
visionen om Vores Sted. Formålet har været og er fortsat 
at sikre fremtidens bæredygtige lokalsamfund gennem 
en aktiv erhvervs, turisme, by og boligudvikling. Det er 
gennem de seneste år sket med respekt for de unikke og 
stedbundne ressourcer i Lejre Kommune, hvor hver
dagsliv og arbejdsliv i højere grad er blevet integreret i de 
49 bysamfund. En række faktorer peger på, at indsatsen 
bærer frugt:

• Befolkningstallet for Lejre Kommune er steget over 
de seneste år. Flere vil gerne flytte til Lejre og blive en 
del af det gode liv på landet. Tilflytningen er overve
jende i de større byer Hvalsø, Lejre og Kirke Hyllinge. 
De seneste års byplanlægning har også givet mulighed 
for et mere varieret boligudbud og har skabt et grund
lag, der appellerer til forskellige boformer. Der er 

blandt andet stor interesse for bofællesskaber, som 
både er klimavenlige og socialt bæredygtige. Hylle
gård Høje i Hvalsø er et eksempel på et kommende 
boligområde med flere bofællesskaber og en nysger
righed på det gode, bæredygtige liv på landet.

• I fremtidssikringen af landsbyerne har der været fokus 
på at styrke fællesskaber og lokalt ejerskab til udviklin
gen af de gode steder på landet. Projektunderstøttel
se, blandt andet med midler fra Landsbypuljen, har sat 
gang i flere fysiske projekter, skabt lokale samarbejder 
i landsbyerne og dermed styrket den sociale kapital. 
Nogle landsbyer har oplevet en tilgang i befolkningen, 
hvilket kunne tyde på, at en foryngelse er i gang i for 
eksempel Herslev og Gershøj, hvor befolkningstallet 
i begge byer er steget med 810 % over de seneste 10 
år.

• Lejre Kommune har fokus på den digitale udvikling i 
hele kommunen.  9 ud af 10 boliger og virksomheder 
har nu adgang til en internetforbindelse med mini
mum 100/30 Mbit/s (download/upload). Det har afgø
rende betydning for perspektiverne i for eksempel at 
drive virksomhed eller arbejde hjemmefra. 

• Antallet af nye virksomheder stiger hvert år, gennem
snitligt med 45 nye fra 201518. Det skyldes blandt an
det, at iværksættere ser mulighed for både at bosætte 
sig og at starte virksomhed i Lejre. Det skyldes også at 
de nuværende Lejrevirksomheder indirekte og direk
te fortæller historien om et godt sted at være iværk
sætter. Flere Lejreborgere har nu også arbejdsplads i 
Lejre og det styrker den lokale tilknytning.  Der er også 
kommet flere private arbejdspladser og en stigende 
indpendling til kommunen.

• Der er kommet flere forskellige overnatningsmulig
heder i kommunen over de seneste år. Glamping, som 
er en form for luksuriøs camping, er poppet op flere 
steder. Glamping giver mulighed for teltovernatning 
og naturoplevelser uden at gå på kompromis med 
komfort. Lejre Kommune har også mærket en stigen
de interesse for kortere kro og Bed & Breakfastop
hold, der giver mulighed for både naturoplevelser og 
landsbyidyl.

Alle disse faktorer tegner et billede af, at Vores Sted lever. 
Der er med andre ord sat skub i en udvikling mod et mere 
bæredygtigt liv på landet tæt på storbyen, i tråd med FN’s 

verdensmål om klimaindsatser, bæredygtige lokalsam
fund og stærke partner og fællesskaber. Men visionen 
om Vores Sted er en langsigtet vision, som vi kommer til 
at arbejde med i mange år fremover. Plan og bæredyg
tighedsstrategien fokuserer derfor på at fortsætte den
ne udvikling og introducerer følgende tre temaer, som 
er koblet tæt til hinanden og som alle er afgørende for, 
at vi forsat bevæger os i den rigtige retning: Bosætning, 
erhvervsliv og klima.

Bosætning

Erhvervsliv

Klima

Mål og indsatser i Plan- og bæredygtighedsstrategien bidrager overvejende til følgende af FN’s verdensmål:
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Tema 1:  
Attraktive boliger 
til hele livet

Et kig ud over byudviklingsområdet ved Hyllegården 
i Hvalsø: I forgrunden boligområdet Frikøbing 
med Elverbakkens almene boliger under opførsel 
bagved. Mellem Elverbakken og Hvalsø by, der kan 
skimtes i baggrunden, vil et eksempel på fremtidens 
bæredygtige landsby vokse frem over de kommende år. 
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I Lejre Kommune vil vi have moderne landsbyer – 
bæredygtige, attraktive og mangfoldige landsbyer, der 
understøtter livet på tværs af alder og livssituationer. 

Husstandene i Lejre Kommune bliver mindre og flere, 
og befolkningen bliver gennemsnitligt ældre. Det stiller 
krav til, hvilke boliger vi opfører i Lejre Kommune. 
Tendensen kalder på et mere varieret boligudbud, som også 
imødekommer for eksempel seniorer og singler med behov 
for mindre boliger.

I Vester Såby møder nyere 
boligbyggeri landsbyens 
gamle byggeskik.
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Flere mindre boliger 
Befolkningstilvæksten i Lejre Kommune har været positiv 
de sidste 10 år og det ser den ud til at fortsætte med at 
være de kommende år. Der ser til gengæld ud til at ske 
en ændring i, hvilken type bolig og boligstørrelse der 
generelt efterspørges i Lejre Kommune. Ændringen sker 
på baggrund af flere faktorer. Dels bliver befolkningen i 
Lejre Kommune gennemsnitligt ældre, hvilket kan betyde 

mindre pladsbehov. Dels er andelen af husstande med 
1 og 2 personer steget i en årrække, blandt andet fordi 
flere og flere bor alene. Vi forventer, at denne tendens vil 
fortsætte de kommende år.

Det betyder, at flere familier potentielt sidder i boliger, 
som ikke passer deres egentlige boligbehov, for eksem
pel seniorparret, hvor børnene er fløjet fra reden, børne
værelserne står tomme og haven er for stor. Boligsam
mensætningen i Lejre Kommune er ikke fulgt med denne 
udvikling og imødekommer derfor  i nogen grad  ikke 
befolkningens behov om flere mindre boliger.

Ud fra tendensen er der derfor et stigende behov for 
rækkehuse og udlejningsboliger, og i mindre grad behov 
for fritliggende énfamiliehuse. Ved flytning inden for 
kommunen – fra parcelhus til for eksempel rækkehus – vil 
flere af de eksisterende parcelhuse kunne overtages af 
nye tilflyttere, måske børnefamilier. Der kan også være 
mulighed for at opdele større, eksisterende boliger eller 
for eksempel nedlagte landejendomme til flere boligen
heder.

Byudvikling i alle 49 byer og 
landsbyer
Kommunalbestyrelsen ønsker at udvikle alle 49 byer og 
landsbyer. Der er stor efterspørgsel efter byudviklingsa
realer i Hvalsø og Lejre by, men også stigende interesse 
for byudvikling i nogle af de mindre byer og landsbyer. 
Det betyder dog ikke, at alt kan lade sig gøre alle steder. 

Blandt andet fordi lovgivningen begrænser mulighe
den for at skabe nye boligområder og fællesskaber i de 
mindre landsbyer og, fordi byudvikling kun kan ske uden 
på eksisterende byzone. Kommunalbestyrelsen ønsker, 
at både eksisterende boligområder og nye kan få nærhed 
til natur og landzonearealer. Det er en væsentlig kvalitet 
ved at bosætte sig i en landkommune, men det kræver 
ændringer i Planloven.

Muligheden for at bygge mindre boliger er på grund af 
efterspørgslen størst i de større byer. I de mindre byer kan 
det handle om at være villig til at udnytte de muligheder, der 
er og som opstår. For eksempel kan en nedlagt landejen
dom omdannes og indrettes i mindre boligenheder eller 
man kan etablere fælles mødesteder med aktiviteter, som 
inddrager alle byens beboere. Andelsboliger og byggefæl
lesskaber og lignende kan også være muligheder, der skal 
understøttes i de mindre bysamfund. Det kan skabe mulig
hed for, at flere seniorer bliver boende længere i de mindre 
lokalsamfund, inden de søger mod de lidt større byer, hvor 
de offentlige tilbud er tættere på og, hvor der eksempelvis 
ikke er så langt til busstoppested og indkøbsmuligheder.

Bofællesskabet, som boform, har på nationalt plan 
vundet frem de senere år og Lejre Kommune oplever 
en stigende interesse for at etablere bofællesskaber af 
forskellig art, både i de større og mindre byer. Erfaringer 
viser en række sociale og miljømæssige fordele ved bo
formen. Beboerne tager sig af hinanden, kræver noget af 
hinanden og gør gavn for hinanden. Det tyder også på, at 
boformen understøtter en mere bæredygtig og klimabe
vist livsform, hvor dele, låne og bytteordninger trives.

Det er netop disse værdier, som mange af vores lands
bysamfund i dag er bygget på. Forskellen er den fysiske 
boform, som i bofællesskaber som regel består af mindre 
private boligenheder og større fællesarealer/faciliteter. 
I dag lever mange af vores landsbyer med netop sådan et 
fællesskab – dog på mere uformel vis, hvor man kender og 
hjælper hinanden, når der er brug for det.

Fritidshuse

7%Etageboliger

2%
Række, kæde-

og dobbelthuse

8%

Parcel/Stuehuse

84%

Boligsammensætning
 i Lejre kommune 
2019

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

20
0

0
20

0
1

20
0

2
20

0
3

20
0

4
20

0
5

20
0

6
20

0
7

20
0

8
20

0
9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

1 person 2 personer

3 personer 4 personer

5 personer eller derover

Udviklingen i husstandens størrelse
 i Lejre kommune 
2000-2020

|      Tema 1: Attraktive boliger til hele livet Tema 1: Attraktive boliger til hele livet      |14     15



Bæredygtige og klimabevidste 
byer og boliger
En stor del af Kommunens klimaaftryk kommer fra vores 
boliger. Byudviklingen skal nu og i fremtiden have mere 
fokus på bæredygtigheden. Gennem landsbyudviklingen 
vil vi holde fokus på at lede de eksisterende landsbyer i 
en mere bæredygtig, miljø og klimavenlig retning både 
i forhold til ressourceforbrug og mobilitet. Men der 
skal også mere fokus på nye byområder, for eksempel 
med bæredygtighedscertificering. Boligministeriet har i 
sommeren 2020 lanceret en ny frivillig bæredygtigheds
klasse, som skal give byggebranchen et enkelt og let til
gængeligt grundlag at opføre bæredygtigt byggeri efter. 
Den frivillige bæredygtighedsklasse henvender sig til alle 
bygherrer og består af ni bæredygtighedskrav, hvoraf to 
alene retter sig mod boliger. Bæredygtighedsklassen har 
fokus på både de anvendte byggematerialer, processer 
ved opførelsen, vedligeholdelse, drift og indeklima. I en 
toårig periode skal den testes frivilligt ved konkrete byg
gerier for derefter at skabe grundlag for at indføre krav i 
bygningsreglementet.  

Lejre Kommune vil
• Udvikle byer og landsbyer med udgangspunkt i de 

stedbundne, naturskabte, menneskelige, æstetiske og 
kulturhistoriske værdier, så bysamfundet opbygger 
og udvikler deres egen identitet og tager del i udviklin
gen af fremtidens bæredygtige landsby.

• Sikre en mere varieret boligsammensætning, så 
boligmassen i højere grad understøtter nutidens og 
fremtidens boligbehov. Det skal gøres ved at: 

› planlægge for flere mindre boliger i de byer og 
landsbyer, hvor det kan lade sig gøre.

› understøtte omdannelse og transformation af 
utidssvarende boliger og bygninger, f.eks. trans
formere nedlagte landejendomme i udkanten af 
landsbyerne til mindre boliger, 
generationsboliger, bofællesskaber eller lignende.

• Prioritere udviklingsprojekter, der understøtter 
visionerne i Vores Sted med livgivende bæredygtige 
funktioner, der understøtter fællesskabet, trækker 
naturen ind i byerne og skaber frirum til initiativ. 
Projekter i de mindre byer og landsbysamfund kan få 
forrang fremfor projekter i de større byer. 

• Stimulere og understøtte private bygherrer til cirku
lær tankegang og mere bæredygtig og klimavenlig 
byudvikling, for eksempel med bæredygtighedscerti
ficering, miljømærkning og lignende.

• Stille krav til bæredygtighed i egne  by og byggepro

jekter, for eksempel med krav om bæredygtigheds
certificering, miljømærkning, indeklimamærkning 
eller lignende.

Det nyere parcelhusområde 
ved Valdemarsgård i Lejre By 
med nærhed til eng, mark og 
Lavringe Ådal.
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Tema 2: 
Forstærk samspillet 
mellem erhverv og 
bosætning

I landsbyen Glim ligger mesterbogbinderen, 
Dakabo Aps, hvis håndlavede produkter 
bruges af kongelige, statsoverhoveder 
og når danske bud på internationale 
sportsbegivenheder skal overrækkes.

  1918   



Vi vil fortsætte med at være en attraktiv erhvervskommune. 
Vi vil have bysamfund, hvor erhvervsområderne og virk-
somhederne er medaktører i et levende bysamfund, som 
rummer alle livets aspekter. 

Der er potentiale i at tænke deleøkonomi og fælles-
faciliteter for de erhvervsdrivende, både fysisk og digitalt. 
Men det kræver, at vi på erhvervsområdet tør tænke 
holistisk og vil skabe rammer for, at der kan opstå endnu 
flere symbioser imellem virksomhederne.Lokale samarbejder: Det 

lokale Bondeskovgård 
Savværk i Osted har udvalgt 
al egetræ på rod i diverse 
sjællandske skove til 
Kongehallen i Sagnlandet 
Lejre. Træet er håndhugget 
med økse og ornamenterne er 
CNC-fræset.
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Status på erhvervslivet i Lejre

De seneste år er der kommet flere indbyggere til Lejre og 
der er kommet flere virksomheder og arbejdspladser. På 
tre år er antallet af selvstændige steget med 2,5 %, så der i 
2018 var 1.179 selvstændige i Lejre kommune. Det bety
der, at mere end hvert femte private job i Lejre Kommune 
er en selvstændig. Det vidner om en stigende interesse 
for at udleve drømmen om at være selvstændig i Lejre og 
om at tage sin nye virksomhed med til Lejre. Samtidig er 
der sket en markant udvikling i den private jobsektor, der 
nu udgør 56 % af alle job i kommunen.

På erhvervsområdet gør Lejre sig bemærket på visse 
styrkepositioner. Igennem de senere år er det især de kre
ative erhverv, der er blomstret i kommunen. Det er blandt 
andet fotografer, kunstnere, grafikere og tekstforfattere. 
I Glim ligger for eksempel mesterbogbinderen, Dakabo, 
hvis unikke og håndlavede produkter bruges af både 
kongelige, statsoverhoveder og når danske bud på store, 
internationale sportsbegivenheder skal overrækkes.

På landbrugs og fødevareområdet vokser stadig flere 
virksomheder og lokale værdikædesamarbejder frem, 
med fokus på nærhed, kvalitet, gennemsigtighed og 
solidaritet. Klyngen ’En del af Herslev’ er efterhånden 
et nationalt etableret eksempel på en symbiose, der har 
skabt en god forretning, der bidrager med arbejdsplad
ser på landet og samtidig styrket landsbyens identitet og 
attraktivitet med gårdbutik, mødested, fællesspisning 
m.m. Men flere eksempler er kommet til. Med sin kunde 
bonde ordning, og som hovedleverandør af grøntsager 
til Restaurant Herthadalen, står iværksætterne bag Godis 
Grønt på to lokale ben, suppleret med et tredje ben i byen, 
som leverandører til forbrugere og restauranter i Køben
havn. En anden fødevarevirksomhed med et ben i den 
lokale muld og et andet på den Københavnske stenbro 
er Lejre Mikropølsemageri, som med sine håndlavede 
grillpølser står for 90 % af pølsesalget i Københavns Zoo
logiske Have.

I Vintre Møller har den gamle vandmølle fået nyt liv som 
destilleri. En anvendelse som ikke desto mindre trækker 

tydelige tråde til stedets mere end 700 år gamle industri
historie. På destilleriet bliver kakaoskaller, et biprodukt 
fra FriisHolm Chokolades produktion, til kakaolikør, som 
igen bliver til fyldte chokolader på chokoladefabrikken. 
Sammen skaber virksomhederne nye og cirkulære værdi
kædesamarbejder. 

Understøttelse af eksisterende 
virksomheder

De virksomheder med flest arbejdspladser i Lejre Kom
mune er – over en bred kam – også startet op i Lejre 

Kommune. Det fortæller noget om den fysiske tilknyt
ning, som virksomhederne er opvokset i og gror i. Derfor 
vil vi fortsat have fokus på de eksisterende virksomheder 
og understøtte deres muligheder for at gro, slå rødder og 
fortsat bidrage til den stedbundne fortælling. Iværksæt
terhuset ”Spor 3”, er et godt eksempel på et arnested for 
nye virksomheder. Huset vandt erhvervsprisen i 2019 for 
at skabe et samarbejdsmiljø og et mødested, der får virk
somheder til at udvikle sig med rødderne i Lejres DNA.

Digitaliseringen har gjort virksomhederne mindre 
afhængige af den geografiske placering og blandt andet 
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givet mulighed for hjemme og flexarbejdspladser. Det 
er særligt de mindre virksomheder samt iværksættere, 
der ser disse muligheder. Derfor oplever Lejre Kommu
ne en efterspørgsel på erhvervsfællesskaber, hvor flere 
virksomheder kan samle sig og drage nytte af hinandens 
kompetencer og i øvrigt dele for eksempel kontorer og 
mødelokaler og kantine/frokostordning. Vi ser samtidig 
også en stigning inden for den vidensintensive service, 
som for eksempel kommunikation og information. Disse 
virksomheder baserer sig overvejende på produktion af 
immaterielle produkter, som giver andre muligheder i 
forhold til geografisk placering og arealbehov. 

Tiltrækning af nye virksomheder 
til Vores Sted
De etablerede erhvervsmiljøer og de senere års udvikling 
og opbygning af partnerskaber, både inden for og på 
tværs af brancher, er samtidig levende eksempler, som 
tiltrækker nye virksomheder. Denne platform og tendens 
skaber grobund for tiltrækning af yderligere virksom
heder til Lejre. Et mål i de kommende år er at tiltrække 
endnu flere små og mellemstore virksomheder, der 
samtidig kan være med til at skabe en mere differentieret 
og robust erhvervsstruktur i kommunen. Vi vil satse på 
viden, kvalitet og, hvor virksomhederne kan spejle sig i 
Vores Stedfortællingen og drage nytte af, at være virk

somhed i Lejre Kommune.

Placering af nye erhvervsområder
Efterspørgslen på ledige erhvervsgrunde er stor og 
udbuddet i Lejre Kommune er meget begrænset. 
Fingerplanen lægger rammerne for, hvor mange og hvor 
store arealer vi kan udlægge til nye erhvervsområder. 
Samtidig ønsker vi at værne om vores landskab og 
kulturmiljøer. Kommunalbestyrelsen ønsker at 
planlægge og udlægge nye erhvervsområder, så 
virksomhederne har mulighed for at udvikle sig. Og for at 
bruge arealerne optimalt vil Kommunalbestyrelsen 
lægge vægt på potentialerne for at danne symbioser og 
erhvervsfællesskaber. Intentionen er at skabe rammer 
for, at virksomheder kan drage nytte af hinanden og 
samtidig bidrage til det gode liv på landet.

Symbioser eller erhvervsfællesskaber opstår, når 
virksomheder drager nytte af hinandens viden, kom
petencer, ressourcer og fysiske faciliteter. At indgå i et 
erhvervsfællesskab kan have stordriftsfordele for små og 
mellemstore virksomheder. Dette kan også være med til 
at mindske CO2aftrykket for den enkelte virksomhed. 

Erhvervsklyngen ’En del af 
Herslev’ er et eksempel på en 
symbiose, der har skabt en god 
forretning, der bidrager med 
arbejdspladser på landet og 
samtidig styrker landsbyens 
identitet og attraktivitet 
med gårdbutik, mødested, 
fællesspisning og meget mere.
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Lejre Kommune vil:
• Udnytte Lejre Kommunes unikke brandposition til at 

tiltrække flere små og mellemstore virksomheder, 
der kan spejle sig i Vores Stedfortællingen.

• Integrere erhverv og erhvervsmiljøer med udgangs
punkt de forskellige byers potentialer, muligheder og 
særpræg.

• Styrke samarbejdet mellem virksomheder gennem 
multifunktionelle erhvervsmiljøer, herunder fælles 
faciliteter, som for eksempel kontorer, mødelokaler, 
kantiner, værksteder, motionsrum, udearealer og 
meget mere.

• Skabe mere hverdagsliv i byer og landsbyer ved at gen
tænke rammerne for og anvendelsen af de blandede 
bolig og erhvervsområder. Funktionstomme byg
ninger skal kunne indrettes til anden anvendelse for 
lokale eller tilflyttere med egen virksomhed.

• Fortsat udbygge den digitale infrastruktur og dermed 
understøtte mindre virksomheder, iværksættere og 
andre, som arbejder hjemmefra og/eller vil starte 
virksomhed.

• Udnytte og fastholde de særlige muligheder, som Lej
re Kommune har skabt inden for økologi, fødevarer og 
madhåndværk, herunder understøtte og inspirere til 
netværk og samarbejder mellem madproducenterne 
for at skabe mere innovation og iværksætteri.

• Fremme den lokale turisme blandt andet ved at skabe 
flere muligheder for at overnatte på hoteller, vandre
hjem, Bed & Breakfast, glamping og andre alternative 
overnatningssteder.

• Udlægge nye erhvervsområder i den kommende 
kommuneplan med afsæt i Plan og Bæredygtigheds
strategien. 

Deleøkonomi og fælles faciliteter
I stedet for at adskille de fysiske rammer om fx erhvervs
liv, privatliv, fritidsliv, friluftsliv, seniorliv og lignende, vil 
vi arbejde for at integrere livet i byerne. Igennem fysisk 
planlægning vil vi understøtte muligheden for flere 
hjemmearbejdspladser, kontorfællesskaber med fælle
skøkken, fælles værksted, atelier, fælles haver og meget 
mere. Forudsætningerne og kompetencerne varierer fra 
by til by og fra sted til sted. Det er derfor vigtigt at tage 
udgangspunkt i det særegne erhvervsmiljø omkring den 
enkelte by eller landsby og det er relevant at gentænke de 
formelle rammer for bolig og erhvervsområder i kom
muneplanlægningen. Vi vil skabe rammen om hele det 
gode liv, og vi vil gøre det både i landsbyerne, de mindre 
byer og i stationsbyerne. 

Fjordlandet – et regionalt 
kraftcenter
Kommunalbestyrelserne på tværs af Region Sjælland 
(KKR) har udarbejdet ”Udviklingsplan For Sjælland og 
Øerne”, som sætter fælles ambitioner for turisme i re
gionen. Heri er Fjordlandet (Roskilde, Frederikssund og 
Lejre) udpeget som et ”kraftcenter” med potentiale for 
at drive vækst med afsæt i en koncentration af oplevelser, 
natur og kultur.” Udviklingsplanen fokuserer blandt andet 
på emnet ”Bæredygtig kapacitetsudvikling” ved for ek
sempel at etablere hoteller og alternative overnatnings
steder. På den baggrund vil vi sætte endnu mere fokus på 
at udnytte det store potentiale, der ligger i naturturismen 
i Lejre. Det vil vi gøre ved at understøtte etablering af 
flere overnatningssteder, som bringer borgere og andre 
besøgende ud i naturen i balance med det lokale landsby

miljø. 

Eksempler på erhvervssymbioser 

I Dandy Business Park i Vejle lejer virksomheder 
sig ind og har adgang til en lang række fælles facili
teter, som både er arbejdsrelaterede og rekreative. 
Erhvervs miljøet giver mulighed for deling af fac
iliteter, men også af udvikling af kompetencer og 
videndeling.

Varde Kommune har i landsbyen Skovlund i 2020 
sagt ja til at investere i opførelsen af et fødevare
innovationscenter med 1025 fødevareprodu
center under samme tag og med adgang til fælles 
faciliteter. 

Iværksætterhuset ”Spor 3”, er et 
arnested for nye virksomheder.  Huset 

skaber et samarbejdsmiljø og et 
mødested, der får virksomheder til at 

udvikle sig med rødderne i Lejres DNA.
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Tema 3:  
Klima,  
energiomstilling  
og mobilitet

Hvalsø Station i morgendis og grønne 
omgivelser. Transport og mobilitet 
spiller en central rolle i den grønne 
omstilling. Vi skal i indretningen af vores 
byer gøre det lettere at vælge alternativer 
til bilen, som for eksempel kollektiv 
trafik, cykler eller samkørsel.
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Som én af 20 DK2020-kommuner går Lejre Kommune  
forrest for at vise, hvordan vi vil håndtere klimaudfor-
dringerne og leve op til målene i Paris-aftalen. Lejre 
Kommune skal være klimaneutral og klimarobust i 2050. 

Omstillingen skal skabes gennem samspil mellem 
borgere, foreninger, erhvervsliv og politikere - både 
lokalt og nationalt. Klimaomstilling kan nemlig ikke lade 
sig gøre, hvis deltagelsen ikke er bredt forankret. Den 
kræver tværgående samarbejder i en fælles koordineret 
bevægelse, og den kræver en ny tilgang med fokus på 
helhedsorienteret bæredygtig samfundsudvikling. Vi vil 
derfor tænke i partnerskaber på tværs af forvaltninger, 
kommuner med mere.

Solcelleanlæg på tagene af 
Allerslev Skole. Lejre Kommune 
vil bidrage til en øget vedvarende 
energiproduktion for eksempel 
ved at planlægge for solcelleanlæg 
på marker eller bygninger.
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Klimaaftrykket for Lejre Kommune som geografisk om
råde er opgjort til 213.795 ton CO2e (2017) svarende til 7,8 
ton CO2e pr. Lejreborger. Aftrykket kommer overvejende 
fra tre områder: Energiforbrug, transport og landbrug og 
det er også hovedsageligt inden for disse områder, at vi 
skal finde løsningerne i Lejre Kommune. 

Lejre Kommunes Klimaindsats har afsæt i Vores Sted og 
FN’s 17 verdensmål og handler om meget mere end klima
tilpasning og reduktion af CO

2
. Den handler om, hvordan 

klimaomstilling kan ske som en integreret del af det gode 
og bæredygtige liv på landet, tæt på storbyen i 49 landsby
er og småbyer – nu og for fremtidige generationer. 

Målet er, at de løsninger vi finder sammen, kan inspirere 
andre landkommuner både nationalt og internationalt. 
Sammen med Gate 21 vil vi opbygge et udstillingsvindue 
for, hvordan et bæredygtigt liv på landet, der rummer lidt 
af det hele, kan leves. 

Omstilling til fossilfri energi-
produktion og varmeforsyning
En tredjedel af energiforbruget i Danmark er knyttet til 
bygninger. Mange boliger i Lejre Kommune er opvarmet 
af naturgas og en mindre del af olie. Omstillingen til mere 
fossilfri opvarmning bliver et af de steder, hvor Lejre 
Kommune skal sætte ind i de kommende år. Løsningerne 
peger i retning af varmepumper, både for den enkelte 
husstand, men også kollektive i lidt større skala kan være 
løsningen. 

Den nationale målsætning for energiproduktionen er, 
at alt el i 2030 er baseret på vedvarende energi. Der 
satses meget på vindenergi, men hvis Danmark skal i mål 
og der skal sikres en bred forsyningssikkerhed, skal der 
suppleres med andre energikilder. I Lejre Kommune vil 
vi forfølge mulighederne for solenergi både i storskala 
markprojekter og på bygninger og vi vil opsøge mulighe
derne for at tage anpart i havvindmølleprojekter uden 
for Lejre Kommune.  

Igennem de sidste 10 år har der i Lejre Kommune været 
flere biogasprojekter undervejs, men ingen er endnu 
kommet til realisering. Vi vil fortsat være nysgerrige på, 
om et biogasanlæg kan etableres i Lejre Kommune, hvis 
landmænd eller andre har konkrete ønsker. Et biogas
projekt vil kunne give løsninger på omstillingen af natur
gassen, men det har også andre positive, afledte effekter: 
Bedre organisk gødning, sikring af grundvand, mindre 
kvælstofudledning, bedre biodiversitet.

Og sidst men ikke mindst vil vi arbejde med energibespa
relser. I kraft af, at store dele af varmeforsyningen med 
flere elvarmepumper bliver elbaseret, der kommer flere 
elbiler, og vores samfund generelt bliver mere datadre
vet med stort elforbrug som konsekvens, skal der også 
produceres langt mere elektricitet. Energibesparelser 
og effektiviseringer betyder forenklet sagt, at der skal 
investeres i færre nye vindmøller eller solceller. 

Mere grønne transportvaner
Transport og mobilitet spiller en central rolle i den grøn
ne omstilling. Biltrafikken og CO

2
udledningen fra trans

porten er stigende – i dag står transportsektoren i Lejre 
Kommune for godt halvdelen af CO

2
udledningen. Der er 

behov for at finde andre løsninger, hvis CO2aftrykket fra 
transporten skal reduceres. Først og fremmest har vi en 
forpligtelse til med for eksempel flere landestandere at 
understøtte en elektrificering af bilflåden. Men vi vil også 
i indretningen af og planlægningen for vores byer – både 
i eksisterende områder og nye – arbejde med at gøre 
det lettere at vælge alternativer til bilen: Kollektiv trafik, 

cykler, samkørsel med mere. Andre alternativer til bilen 
betyder også begrænsning af trafikstøj. 

Lejre Kommune er gået sammen med 16 danske og 
svenske partnere i et interregionalt projekt, der skal gøre 
transport og mobilitet på tværs af land og by grønnere og 
reducere CO

2
udledningen for eksempel ved, at interes

serede landsbyer kan få mulighed for at teste og udvikle 
erfaringer med nye bæredygtige transportformer i 
hverdagen, for eksempel nye elcykler, elbiler, delebiler, 
samkørsel med mere. Udgangspunktet er, at ændringer 
af transportvaner også skal være kilde til øget livskvalitet, 
fællesskab og sundhed. Løsningerne skal samtidig un
derstøtte livet på landet og sikre et geografisk sammen
hængende arbejdsmarked, hvor virksomheder kan få fat i 
kvalificerede medarbejdere. 

Lavbundsarealer og skovrejsning
Landbruget dækker cirka 2/3 af Lejre Kommunes geogra
fiske område. Det økologiske areal er stigende (17,2%) og 
Lejre er blandt de kommuner i Danmark med det højeste 
økologiareal.  

Kulstofrige lavbundsarealer er spredt ud i hele Lejre Kom
munes geografi. Andelen af dyrket landbrugsjord inden for 
de kortlagte lavbundsarealer er begrænsede, men over
vejende permanente græsarealer og lignende. Ligeledes 
bærer områderne præg af at være tæt på det naturlige 
niveau med hensyn til vandspejl. Men lavbundsarealer har 
generelt sagt et potentiale for at tilbageholde CO

2
 og har 

både på nationalt og på EUniveau stor opmærksomhed, 
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som virkemiddel på den korte bane. Lavbundsarealer vil 
derfor have fokus i Lejre Kommune i de kommende år. 

Skove fylder 14% af Lejre Kommunes geografiske område 
og Kommuneplanen peger på muligheder for mere skov, 
dog tilpasset de mange store landskabsfredninger og 
landskabelige og kulturhistoriske værdier. Skov kan binde 
CO

2
 og kan derfor bidrage til, at Lejre Kommune kan blive 

CO
2
neutral i 2050. 

Folketinget har en målsætning om, at 2025% af Danmark 
skal være dækket af skov i 2100. Hvis Lejre Kommune skal 
følge den nationale målsætning, skal vi frem mod 2050 
have rejst skov på yderligere cirka 800 hektar. Skov er 
ydermere et godt virkemiddel til at sikre grundvandet 
og som rekreativt mål er skovene også attraktive. Lejre 
Kommune vil gennem de kommende indsatsplaner for 
grundvandsbeskyttelse, der skal udarbejdes i de kommen
de år, sikre rammer og finansiering for mere skov. Men 
mål om mere skov kan naturligvis ikke nås uden at opgive 
landbrugsjord. Derfor skal indsatsen for skovrejsning ske i 
partnerskab med landbruget.

Ressourcer og cirkulær økonomi
Klimaaftrykket fra Lejre Kommunes borgere er reelt langt 
større end aftrykket for Lejre Kommune som geografisk 
område. Hver borger i Lejre belaster med cirka 17 tons 
CO

2
e, hvor cirka 7,8 tons – som nævnt ovenfor  er knyttet 

til Lejre Kommune som geografisk område. Det resteren
de aftryk kommer fra vores forbrug af varer, tøj, sko, elek
tronik, mad osv. Uden for Lejre Kommunes grænser. Lejre 

Kommune vil derfor gennem indkøb og udbud arbejde 
med at begrænse klimabelastningen. Ydermere vil vi ved at 
påvirke til affaldsminimering og cirkulær økonomi arbejde 
for, at Lejre Kommune bliver en affaldsfri kommune. Der er 
allerede spændende initiativer i gang i erhvervslivet, hvor 
restprodukter fra en virksomhed bliver til råstoffer for den 
næste – blandt andet inden for fødevareområdet. Men i 
den kommunale affaldsordning og med den kommende 
affaldsplan vil vi have mere fokus på dette område.

Lejre Kommune vil:

• Planlægge for og stimulere til skovrejsning, der kan 
binde CO

2
, blandt andet gennem indsatsplanerne for 

grundvandsbeskyttelse og ved at øge viden om mulige 
tilskudsordninger for landmænd med flere.

• Gennem et aktivt medejerskab af forsyningsvirksom
heder arbejde for mere bæredygtig, klimavenlig plan
lægning og håndtering af transport, vand, spildevand, 
energi, affald med mere.

• Gennem lokale, nationale og internationale partnerska
ber fremme bæredygtige, klimavenlige fødevaresyste
mer.

• Understøtte, at lavbundsområder udtages af ekstensiv 
drift for at binde mere CO

2
 i jorden.

• Tænke bæredygtige mobilitetsløsninger ind i planlæg
ningen for nye og eksisterende byområder, så flere 
hjælpes til at vælge alternativer til bilen, for eksempel 
med bedre adgang til kollektiv trafik, mere cykelvenlige 
stationer, bedre stiforbindelser eller samkørsel med 
mere.

• Understøtte elektrificeringen af transporten ved blandt 
andet at opstille ladestandere på strategisk vigtige pla
ceringer, test af elbiler, understøtte eldelebilsordninger 
med mere. 
 

 

• Gøre varmeforsyningen i både boliger og erhverv fos
silfri, blandt andet ved aktivt at udfase olie og naturgas 
som opvarmningsform, og introducere nye kollektive 
løsninger, hvor det giver mening.

• Bidrage til en øget vedvarende energiproduktion ved 
at planlægge for solcelleanlæg på marker og bygninger, 
hvor det kan ske uden større gener for natur, landskab 
og naboer. Samtidig vi vil undersøge mulighederne for 
at tage anparter i havvindmølleprojekter. Vi vil fortsat 
følge mulighederne for lokalt produceret biogas, der 
kan erstatte dele af naturgasforbruget og samtidig 
understøtte omstillingen til mere økologisk dyrkning til 
gavn for grundvandet, biodiversiteten med mere. 

• Gennem partnerskab med blandt andet Gate 21 opbyg
ge et udstillingsvindue for ”Fremtidens bæredygtige 
landsby”, der viser eksempelprojekter i Lejre Kommu
ne, for eksempel inden for bæredygtig mobilitet, cirku
lære løsninger, gentænkning af relationer mellem by & 
Land, samspil mellem erhverv og bosætning på landet 
med mere.

• Stimulere cirkulær tankegang og ressourceforbrug 
– for eksempel ved at stille krav i indkøb og udbud, i 
ressourceplaner (tidligere affaldsplaner), understøtte 
symbioser mellem virksomheder med mere. 

Erhvervssymbiose: Kakaoskaller, et 
biprodukt fra FriisHolm Chokolade 
i Herslev, bliver hos Hammer & Son 
destilleri i Vintre Møller lavet til kakao
likør, som igen kommer i de fyldte 
chokolader på chokoladefabrikken. 
Sammen skaber virksomhederne nye 
og cirkulære værdikædesamarbejder.
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Kommunalbestyrelsen ønsker 
at planlægge og stimulere for 
skovrejsning, der kan binde CO

2
 

og bidrage til øget biodiversitet og 
grundvandsbeskyttelse. Ny skov 
kan også være med at knytte vores 
byer bedre sammen med naturen.
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Partnerskaber
Lejre Kommune indgår i tværkommunale samarbejder, 
partnerskaber m.m., hvor det er en forudsætning for 
målet og hvor det giver god mening, at opgaverne løses i 
fællesskab. 
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Klimasamarbejder
Lejre indgår i følgende samarbejder på Klimaområdet:

• Gate 21 (tidligere Energiklyngecenter Sjælland), hvor 
vi sammen med de øvrige kommuner og regioner 
i Greater Copenhagen arbejder på fælles klimaløs
ninger.

• Covenant of Mayors (Borgmesterpagten), der er et 
EUnetværk af kommuner, der har forpligtet sig til at 
reducere CO2udledningen med minimum 30 % inden 
2020.

• Compact of Mayors, der er et verdensomspændende 
netværk af byer, der ved at synliggøre de faktiske han
dlinger på klimaområdet, ønsker at påvirke verdens 
ledere til yderligere klimahandlinger.

• DK2020, et tværkommunalt netværk, hvor deltagen
de kommuner forpligter hinanden på at leve op til 
Parisaftalen ved at udvikle og implementere ambitiøse 
klimaplaner

Indkøbssamarbejder
Lejre Kommune deltager i Forum for bæredygtige 
indkøb, der arbejder for at skabe synlighed om og øge 
kendskabet til fordele ved bæredygtige indkøb for sam
fundet, virksomheder og organisationer, blandt andet 
ved at stille værktøjer til rådighed og kompetenceopbyg
ning i forskellige temagrupper.

Foreningen Bæredygtige byer  
og bygninger (FBBB)
Gennem deltagelse i foreningen samler Lejre Kommune 
viden om bæredygtige byer og bæredygtigt byggeri. 
FBBB er et fagligt netværk af regioner, kommuner, fore
ninger, virksomheder, organisationer, vidensinstitutioner 
og private, som arbejder med bæredygtighed, eller som 
ønsker at dygtiggøre sig inden for dette felt.

FORS
Fors er forsyningsselskab for Lejre, 

Roskilde og Holbæk Kommuner. Fors 

håndterer spildevand og regnvand i Lejre 

Kommune og er en vigtig samrabejd

spartner i klimatilpasningsprojekter og 

byudvikling. Derudover forsyner Fors 

dele af kommunen med drikkevand. 

FoodSHIFT 2030
Lejre Kommune er partner i FoodSHIFT 

2030, et ambitiøst EUprojekt, der 

vil omstille det europæiske madsys

tem i en mere bæredygtig, cirkulær, 

demokratisk og plantebaseret retning. 

FoodSHIFT 2030 samler nøglepersoner 

fra hele Europa i en fælles indsats for et 

bedre madsystem gennem workshops, 

udvikling og vidensdeling, for at sikre op

fyldelsen af FN’s verdensmål inden 2030.

Greater Copenhagen
Lejre Kommune deltager aktivt i Greater 

Copenhagen, der arbejder for vækst og ud

vikling i det østlige Danmark og Sydsverige.

Fjordlands-samarbejdet 
I samarbejde med Visitorganisationerne i 

Roskilde, Odsherred, Holbæk og Frederiks

sund udvikler vi tværgående turismetilbud, 

der målrettes både lokale og internationale 

turistaktører og besøgende.

Nationalpark 
Skjoldungernes Land
Sammen med Frederikssund og Roskilde 

Kommuner udvikler vi Sjællands første 

nationalpark: Skjoldungernes Land. Na

tionalparken rummer noget af Danmarks 

mest unikke og særprægede natur samt 

spændende fortællinger om kongerigets 

oprindelse.

Madfællesskabet
Lejre Kommune er initiativtager til part

nerskabet ’Madfællesskabet’ sammen 

med Københavns Kommune, Region 

Hovedstaden, Lolland Kommune og 

Bornholms Regionskommune. Madfæl

lesskaet skal bidrage til udviklingen af 

et bæredygtigt fødevaresystem ved at 

styrke koblingen mellem land og by med 

en mangfoldig produktion af velsmagen

de og sunde fødevarer til gavn for hele 

regionen.

Argo
ARGO er I/S affaldsselskab, der behandler 

affald for borgere og virksomheder i ni 

sjællandske kommuner, herunder Lejre. 

Selskabets primære opgave er at sikre, 

at affald omdannes til ressourcer. Lejre 

Kommune arbejder sammen med Argo 

om at mest muligt affald genbruges og 

genanvendes, og at energiudnyttelsen 

af restaffaldet skal ske miljømæssigt 

forsvarligt og med størst muligt udbytte i 

form af el og fjernvarme.
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Bofællesskabet Skråningen i 
Lejre By med fælleshus, hvor 
alle beboere har deres daglige 
gang. Byggeriet er det første 
Svanemærkede-byggeri i Lejre 
Kommune.

Hvad er en Plan-  
og bæredygtigheds-
strategi?
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Hvad er en Plan- og 
Bæredygtighedsstrategi?
Ifølge Planloven skal alle kommuner offentliggøre både en 
planstrategi og en bæredygtighedsstrategi (Agenda 21). 
Planstrategien udgør forarbejdet til næste kommuneplan 
og fastlægger de overordnede strategiske valg for den 
fysiske udvikling af kommunen i de kommende 12 år.

En planstrategi er Kommunalbestyrelsens strategi 
for den fysiske udvikling af kommunen. Strategien skal 
indeholde oplysninger om den gennemførte planlægning 
efter vedtagelsen af Kommuneplan 2017.

Agenda 21-strategien for bæredygtig udvikling skal 
indeholde Kommunalbestyrelsens strategi for mindre 
miljøbelastning og bæredygtig byudvikling og byomdan
nelse, biologisk mangfoldighed, inddragelse af befolkning 
og erhvervsliv i det lokale Agenda 21arbejde, og ikke 
mindst samspillet mellem beslutningerne på tværs af 
sektorer.

Kommunalbestyrelsen har med Plan og Bæredyg
tighedsstrategien 2021 integreret de to strategier i én. 
Plan og Bæredygtighedsstrategien offentliggøres i otte 
uger, og kommunalbestyrelsen skal derefter forholde sig 
til de indkomne ideer og forslag til strategien og beslutte, 
om man på den baggrund ønsker at ændre i den.

Ny kommuneplan
Indholdet i denne Plan og Bæredygtighedsstrategi 
lægger op til revidering af flere af temaerne i kommune
planen. På den baggrund har Kommunalbestyrelsen 
besluttet, at hele kommuneplanen i løbet af 2021 skal 
revideres.

Planlægningen siden sidst
Siden Kommunalbestyrelsen endeligt vedtog Kommuneplan 2017 den 18. december 2017, 
er der vedtaget følgende kommuneplantillæg og lokalplaner:

Kommuneplantillæg

1. Herslev Bryghus 
2. Buen 6, Ejby 
3. Gl. Allerslev Skole 
4. Nørretoften, Osted 
5. Buske Øst, Hvalsø 
6. Lyndby Rådhus 
7. Hellesvej og Kærvej,  
8. Møllegården, Osted 
9. Pendlerparkeringsplads i Lejre By 
10. Delområde I, Hyllegården, Hvalsø 
11. Grankvisten, Kirke Sonnerup 
12. Møllevej 1, Lejre By 
13. Lindegården, Ejby 
14. Hyllegård Høje, Hvalsø 
15. Offentlige formål i Lejre By

Lokalplaner

LK 28 for et boligområde ved Muningård 
LK 32 for Ravnshøjgård
LK 50 for boliger på Degnejorden
LK 54 for Ejby Strandvej
LK 55 for boliger ved Buen 6 i Ejby 
LK 56 for boliger på Helvigmaglevej 2
LK 57 for boliger på Lyngby Gade 19
LK 58 for Herslev Bryghus   
LK 59 for et bofællesskab ved Buske Øst i Hvalsø 
LK 60 for Klostergårdsvej 17
LK 61 for et bofællesskab på Gl. Allerslev Skole
LK 62 for Nørretoften 35
LK 63 for boliger på Skovvej 15
LK 64 for pendlerparkeringpladsen ved Lejre St.
LK 65 for bofællesskabet Skråningen 2
LK 66 for boliger ved Møllegården
LK 67 for Kærvej og Hellesvej
LK 68 for boliger ved Merianhaven
LK 69 for Højby Kærvej 1 – Valdemarsgård
LK 70 for boliger ved Snebærvej
LK 71 for en dagligvarebutik ved Gevninge Vestvej
LK 74 for en del af Skolevang
LK 75 for Åsen 4
LK 76 for Møllevej 1 i Åvang
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Gershøj Kro & Strandhotel er et 
samlingssted for lokale borgere og 
overnattende, der giver mulighed 
for både naturoplevelser og 
landsbyidyl ved fjorden.

Kolofon
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