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Kommuneplantillæg nr. 19 til Lejre Kommuneplan 2017

Etableringen af Lejre Højskole gør det nødvendigt at udarbejde et kommuneplantil-
læg nr. 19 til Lejre Kommuneplan 2017. Kommunalbestyrelsen har derfor før udar-
bejdelsen af kommuneplantillægget indkaldt ideer og forslag m.v. med henblik på 
planlægningsarbejdet, jævnfør planlovens § 23c. I den forbindelse er kun kommet 
positive tilkendegivelser om etableringen af højskolen på Bjergskovvej 2 samt forslag 
om:
• Bevarelse af den sidste rest af banevolden fra den gamle ’Midtbane’.
• Etablering af en svømmehal.
• Etablering af et energiakademi a la Samsøs på højskolen.

Med kommuneplantillægget bliver der udlagt en ny kommuneplanramme for høj-
skolen 9.O4 og en ny kommuneplanramme 9.B4 for de tilhørende boliger. Kommu-
neplantillægget bliver udarbejdet sideløbende med lokalplanen, og danner grundlag 
for udarbejdelsen af lokalplanen.

Da der udlægges til en ny ramme til boligområde, er det konsekvens heraf nød-
vendigt at tage et tilsvarende areal af Lejre Kommunes rummelighedsopgørelse til 
byudvikling. Rammeområde 9.B4 udgør 20.460 m2, og kommuneplantillæg nr. 19 
reducerer derfor rammeområde 13.B8 ved Osted Hestehave med et tilsvarende areal. 
Rammeområde 13.B8 ligger i rækkefølgeplanen til realisering efter 2026.

Fingerplan 2019

Ifølge Fingerplan 2019 skal det ved kommuneplanlægning sikres, at byudvikling i 
Det øvrige Hovedstadsområde sker i tilknytning til kommunecentre eller som afrun-
ding af andre bysamfund. Højskolen og de tilhørende boliger kommer til at ligge i 
direkte sammenhæng til den eksisterende del af Kirke Såby, og vil derved være en ny 
afrunding af bysamfundet.

Baggrund og indhold



3

Rammebestemmelser for rammeområde 9.O4
Lejre Højskole ved Kirke Såby

Generel anvendelse: Område til offentlige formål.

Specifik anvendelse: Kulturel institution, højskole.

Zonestatus: Landzone.

Max. bebyggelsesprocent: Max. 45% for området un-

der ét.

Max. antal etager: 2 etager.

Max. højde: 13 meter.

Særlige bestemmelser: 

Fredskoven skal bevares eller erstattes med ny fred-

skov.

Banevolden fra Den sjællandske Midtbane skal bevares.

Rammebestemmelser for rammeområde 9.B4
Boligområde ved Lejre Højskole

9.O4

9.B4

Generel anvendelse: Boligformål.

Specifik anvendelse: Tæt-lav boligbebyggelse med 

tilknytning til Lejre Højskole.

Zonestatus: Byzone.

Max. bebyggelsesprocent: Max. 30% for området un-

der ét.

Max. antal etager: 1 etage.

Max. højde: 7 meter.

Særlige bestemmelser: 

Langs Bjergskovvej skal der etableres en støjvold.
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Reduktion af rammeområde 13.B8 Osted Hestehave

Med Kommuneplantillæg nr. 19 for Lejre Højskole reduceres rammeområde 13.B8 
med 20.460 m2, som vist nedenfor.

Internationalt beskyttede arter

Rammeområdet ligger udenfor yngle- og rasteområderne for bilag IV arter. Den nye 
anvendelse af området vil derfor ikke beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområ-
der for bilag IV arter.

Sikkerhedsafstand til olieberedskabslageret

I 2017 blev der udarbejdet et Kommuneplantillæg nr. 8 til Lejre Kommuneplan 2013 
om Olieberedskabslageret, som ved en fejl ikke er implementeret i Lejre Kommune-
plan 2017. Derfor overføres følgende retningslinjer og tilhørende kort fra Kommune-
plantillæg nr. 8 til KP 13 til dette kommuneplantillæg for Lejre Højskole:

”Risikovirksomheden Olieberedskabslageret - FDO

13.B8

13.B8 før 13.B8 efter
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5.5.6.a Sikkerhedsafstand
Inden for sikkerhedsafstanden må der ikke etableres boliger eller anden bebyggelse 
eller anlæg, som frekventeres af den almene befolkning, herunder skoler, ældreboli-
ger og lignende.

5.5.6.b. Konsekvensafstand
Inden for en afstand af 370 m fra virksomhedens matrikelgrænse må der ikke etable-
res institutioner, der udfylder en rolle i det offentlige beredskab (hospitaler, brand- 
og politistationer).

5.5.6.c.
Anlæggets beliggenhed, udformning og miljømæssige konsekvenser skal holdes 
inden for de rammer, der er beskrevet i kommuneplantillæggets tilhørende VVM-
redegørelse og miljøvurdering.”

Lokalplan LK 84 for Lejre Højskoles område (markeret med rødt) ligger uden for sik-
kerhedsafstanden til Olieberedskabslageret FDO,  og godt 500 meter fra oliebered-
skabslagerets matrikelgrænse.


