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Har du kommentarer til lokalplanen for bostedet Ny Højtoft i Hvalsø? 

Kære naboer og andre interesserede 

Den 27. april 2021 godkendte Lejre Kommunalbestyrelse Forslag til Lokalplan LK 83 for 
bostedet Ny Højtoft til udsendelse i offentlig høring i 4 uger. Det betyder, at forslaget vil 
være i høring fra 28. april til 26. maj 2021.  

Hvad giver planforslaget mulighed for?  

Forslaget er en rammelokalplan som giver mulighed for at opføre en døgninstitution i form 

af et bosted til borgere med autisme. Udover bostedet udlægger lokalplanen en del af 

området til naturområde, hvor der ikke kan bygges, og et tredje delområde udlægges til 

tætlav boligbebyggelse. Der skal udarbejdes en yderligere lokalplan for det tredje 

delområde før boligerne kan opføres. 

Forslaget giver mulighed for at opføre selve botilbuddet samt et antal fritliggende boliger 

og driftsbygninger i tilknytning til. Bostedets bygninger kan opføres i ét plan med en højde 

på op til 8,5 meter. Fællesbygningen, der er placeret midt i bebyggelsen, og som skal 

rumme hal og sal, kan opføres i op til 10 meters højde. Bebyggelsen opføres som klynger 

omkring de centrale fællesfaciliteter. Samlet set vil der være mulighed for at opføre op til 60 

boliger i delområde 1 á cirka 60 kvm/bolig inkl. gårdhave til hver bolig. 

Bygningerne opføres med tage med forskellig hældning, enkelte med fladt tag og enkelte 

(fællesfaciliteter) med stejlere/ensidige taghældninger. Bebyggelsen opføres med facader af 

træ, med pladebeklædning eller i skifer eller tegl. Facaderne vil fremstå i materialets 

naturlige farver eller varme jordfarver.  

Der etableres vejadgang til bostedet fra Åsen med én samlet indkørsel, hvorfra interne 

fordelingsveje leder til to mindre parkeringsarealer. Lokalplanen sikrer også, at der 

etableres en sti med offentlig adgang fra Åsen, igennem området til Åsvejen. Stien skal være 

med til at skabe bedre forbindelser for bløde trafikanter i lokalområdet. 
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Det lokale terræn er meget kuperet og derfor giver lokalplanen mulighed for at 

terrænregulere op til to meter i forhold til eksisterende terræn. Lokalplanen forskriver 

samtidig, at terrænet omkring den nye bebyggelse skal tilpasse sig det eksisterende terræn, 

og at der ikke må opføres støttemure for at udligne terrænspring. 

Kommuneplantillæg 

Den 23. marts 2021 godkendte Lejre Kommunalbestyrelse at udsende kommuneplantillæg 

nr. 20 i ottes ugers høring. Kommuneplantillægget sikrer, at forslaget til lokalplan LK 83 er i 

tråd med kommuneplanen. Tillægget er i høring frem til 19. maj 2021. 

Kommuneplantillægget sætter de overordnede rammer for lokalplanen, men det er 

lokalplanen, du skal se på, hvis du vil vide, hvad der er mulighed for at bygge inden for 

området.  

Miljøvurdering 

Med udgangspunkt i Miljøvurderingsloven er der udarbejdet en miljøvurdering af projektet. 

Miljøvurderingen anslår, at projektet har overvejende positive indvirkninger på miljøet, idet 

bostedet opføres i respekt for eksisterende natur og landskab, og at bostedet kan bidrage til 

kulturelle tilbud i lokalområdet. 

Lovgrundlag  

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

som ligger inden for lokalplanens område, på en måde så det er i strid med 

lokalplanforslaget, planlovens § 17, stk. 1. Dette gælder kun indtil lokalplanen er godkendt i 

sin endelige form og højst i et år efter, at lokalplanforslaget er sendt i høring, planlovens § 

17, stk. 4.  

Har du kommentarer til planforslaget?  

Hvis du har indsigelser eller bemærkninger kan du sende dem til Lejre Kommune, Center 

for Teknik & Miljø, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø eller e-maile dem til plan@lejre.dk, så vi har 

dem senest den 26. maj 2021. 

Med venlig hilsen 

Christian Weber Juncker 

Byplanlægger 


