
Screening af planer og programmer - Lejre Kommune 
 

 

Sag : Lokalplan LK 78 for Fridlev 
og Buske Syd 
 

Miljøpåvirkning Planens indhold og formål: 
Boligområde, rekreativt område, eng og fredet 
areal. 
 
Arealets nuværende anvendelse: 
Eng og konventionel dyrket landbrugsjord 
 
Reversibilitet: Delområde A, B og C vil ikke 
være reversible. 

  ☺ 

B
ø

r 
u

n
d

e
rs

ø
g

e
s
 

Dato : 16. juli 2020 
 

 
 

 

Sandsynlig væsentlig indvirkning? 
                                                

 Folkesundhed og velfærd Sæt kryds Bemærkninger - forslag til afbødning - m.v. 

1 Oplevelser   x  Der vil blive større muligheder for at anvende området 

til rekreative formål, idet området vil blive tilgængeligt 

for beboerne og lokale borgere, hvor det i dag er land-

brugsjord, som ikke er tilgængeligt. 
 

2 Sund livsstil   x  Der vil være gode muligheder for at dyrke egne grønt-

sager og frugt. Gode muligheder for ture til fods og på 

cykel til skov og land. 

 

3 Socialt liv   x  Bofællesskabet Fridlev vil være et bofællesskab, hvor 

man tager vare på hinanden i flere aldersgrupper. 

 

4 Tilgængelighed  x   Adgangen til service påvirkes ikke, ligesom kapacite-

ten af/behovet for sundhedsydelser, institutioner, ud-

dannelse og arbejdspladser heller ikke påvirkes. Lo-

kalplan vil medføre større kapacitet af boliger af for-

skellig slags i Hvalsø. 

 

5 Tryghed   x  Det skaber øget tryghed at bo i et bofællesskab, hvor 

man passer på hinanden. 

 

 Sundt miljø      

6 Stilhed x    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 menneskelige aktiviteter: Stemmer, 

musik, værktøj, biler mv. 

 

7 Lys og udsigt  x   Den eksisterende nabobebyggelse vil ikke blive påvir-

ket væsentligt af lys- og skyggepåvirkninger fra det nye 

lokalplanområde. 

 

8 Luft  x   Luftens indhold af partikler, miljøfremmede stoffer, 

CO2, NOx, SO2, støv, vanddamp, aerosoler, lugt i 

lokalplanområdet vil ikke blive påvirket væsentlig af 

lokalplanens anvendelsesmuligheder. 

Produktionen af byggematerialer til boligerne kan der-

imod påvirke luftens indhold af disse stoffer. Forbud 

mod skorstene mindsker forurening med brænderøg. 

 

9 Jord   x  Der vil ikke blive anvendt pesticider på Fridlevs area-

ler, herved vil der ske mindre forurening 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. 

 

10 Grundvand   x  Der vil ikke blive anvendt pesticider på Fridlevs area-

ler, herved vil der ske mindre forurening af grundvan-
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det, end der gør i dag, hvor jorden bliver dyrket kon-

ventionelt. Grundvandet kan dog blive forurenet ved 

rækkehusene i delområde B og parcelhusene i delom-

råde C, hvis disse grundejere anvender pesticider. 

 

Regnvand skal så vidt muligt nedsives indenfor lokal-

planens respektive delområder, men kan ved større 

regnmængder ledes til regnvandsbassinet i delområde 

D. Når regnvandet nedsives lokalt sker der ny grund-

vandsdannelse. 

 

11 Badevand og overfladevand  x   Boligudbygning vil påvirke mængden af overfladevand 

fra befæstede arealer og tagarealer, men da dette skal 

håndteres eller nedsives lokalt forventes det ikke at 

påvirke lavtliggende arealer, moser, søer og åer. 

 

12 Affaldsbehandling   x  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 lokalplanområdet. 

 

13 Spildevandsbehandling   x  Regnvand skal så vidt muligt nedsives indenfor lokal-

planens respektive delområder, men kan ved større 

regnmængder ledes til regnvandsbassinet i delområde 

D. Derved vil regnvandsledningerne i Hvalsø ikke blive 

belastet yderligere. 

 

 Bæredygtig trafik      

14 Trafiksikkerhed x    Da Delområde B og C skal have vejadgang via Tre-

biens Allé til Bentsensvej vil det påvirke trafiksikkerhe-

den, 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 

 

15 Trafikmønstre   x  Lokalplanområdet ligger i en overkommelig gå- og 

cykelafstand fra Hvalsø station, hvor der er gode for-

bindelser København og Holbæk. Derfor regner bofæl-

lesskabet Fridlev heller ikke med, at de vil få stort et 

behov for biler og parkeringspladser, da de desuden 

satser på delebilordninger.  

 

16 Trafikstøj og vibrationer? x    Der vil uundgåeligt komme mere trafik på Trebiens 
Allé, Bentsensvej og/eller Raunsbjergvej. 
 

 Værdifuld natur      

17 Biologisk mangfoldighed   x  Den biologiske mangfoldighed vil blive øget i delområ-

de E, når det går fra konventionelt dyrket landbrugsjord 

til økologisk dyrkede nyttehaver. Desuden vil afgræns-

ningen i delområde D blive opretholdt, hvilket også 

styrker den biologiske mangfoldighed. 

 

18 Dyr   x  Lokalplanen sikrer en større afstand til det sydligste 

vandhul, og giver derfor mulighed for en bedre beskyt-

telse af faunaen i og omkring vandhullet. 

 

19 Planter   x  De økologisk dyrke nyttehaver i delområde E vil med-

føre en større artsdiversitet, ligesom en eventuel af-

grænsning af delområde D vil kunne øge artdiversite-

ten. 
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20 Levesteder for dyr og planter   x  Se pkt. 17-19. 

 

21 Fredning og beskyttelse x    Delområde B og E ligger indenfor Kisserup-fredningen. 

Delområde B kan jævnfør fredningsbestemmelserne 

udtages af fredningen med en lokalplan, Delområde E 

skal fortsat indgå, som en del af det fredede landskab, 

og ændrer karakter fra dyrkede kornmarker til nytteha-

ver. 

 

 Værdifulde byer & landskaber      

22 Grønne områder/strukturer   x  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. 

 

23 Landskab x    De udpegede landskabelige interesseområder i Lejre 

Kommuneplan 2017 følger fredningsafgrænsningen, 

når delområde B tages ud af fredningen, skal det land-

skabelige interesseområde 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 landska-

bet. 

 

24 Arkitektur   x  Fridlevs bygninger er specielt arkitekttegnet til et bo-

fællesskab med fokus på fællesskab og bæredygtig-

hed, samt tilpasset landskabet i området. 

 

25 Kulturarv  x   Ikke aktuelt 

 Bæredygtigt ressourceforbrug      
26 Energi  x   Lokalplanen kan ikke stille specielle krav til energifor-

syning, men Fridlev vil anvende jordvarme og/eller 
solenergi. 

27 Vand   x  Se pkt. 10 

28 Klimatilpasning  x   Det kuperede terræn giver gode muligheder for at 
håndtere fremtidens regnhændelser uden større risiko 
for oversvømmelser. 

29 Andre ressourcer  x   Der er skabt mulighed for at bruge træ som facadema-
teriale og derved begrænse bygningernes CO2 aftryk. 
Omvendt er det også muligt at benytte tegl, der er 
mere ressourceforbrugende. 

30 Affald og genanvendelse   x  Se pkt. 12 

 Interessenter      
31 Borgere  x   Naboer, grundejerforeninger og Bylav. 

32 Erhverv  x   Ikke relevant 

33 Myndigheder  x   Høres igennem plandata.dk 

34 Foreninger  x   Høres igennem plandata.dk 

0 Alternativet: Landbrugsjord, agerlandskab, eng og §3 søer. Udlagt til boligområde i Hvalsø Kommuneplan 
2004, Lejre Kommuneplan 2009, 2013 og 2017. Da området blev udlagt i Hvalsø Kommuneplan 2004, blev der 
udarbejdet en miljøvurdering. 

Skal der gennemføres miljøvurdering? 
 
 Nej (berørte myndigheder høres jf. § 4 stk. 3) 

 Ja (do. med henblik på, hvad der skal indgå/scoping)  

Sammenfattende begrundelse: 
Der vil ikke være behov for en egentlig miljøvurdering, da 
lokalplanen overvejende vil have en væsentlig positiv ind-
virkning på miljøet, når man ser det i et bredt miljøperspek-
tiv. 
 
 
 

 
 


