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LOKALPLAN FOR LEJRE HØJSKOLE 

Lejre Kommunalbestyrelse godkendte Lokalplan LK 84 for Lejre Højskole med 

tilhørende Kommuneplantillæg nr. 19 på sit møde den 22. juni 2021. 

Hvad er ændret siden planforslagene var i høring? 

Fortidsminder 

ROMU (Roskilde Museum) har gjort opmærksom på, at der er fundet fortidsminder 

i nærheden af den kommende højskole, derfor er der i lokalplanens redegørelse på 

side 15 tilføjet: 

”Da der er registreret fortidsminder i de nærmeste omgivelser, er sandsynligheden 

for at støde på ukendte fortidsminder inden for lokalplansområdet relativ stor. Det 

anbefales derfor at foretage en arkæologisk forundersøgelse af de dele af området, 

som bliver berørt af eventuelle jordarbejder.” 

Bygningshøjder 

Bygningshøjderne er sat for at være sikker på, at der er plads nok til at kunne 

rumme højskolens aktiviteter i fremtiden og for at skabe mere arkitektonisk frihed 

til at arbejde med proportionerne mellem eksisterende og ny bebyggelse. En stor del 

af højskolen vil blive gemt bag den eksisterende skovbevoksning, og har derfor ikke 

betydning for udsigten for boligerne i Kirke Såby. For at sikre udsyn fra 

Fuglevangskvarteret over boligområdet i delområde B er den maksimale 

bygningshøjde i byggefelt B dog sat ned til 6 meter. 

Offentlig stiadgang 

For at sikre offentlighedens adgang til området er der i lokalplanen indsat en ny § 

8.6: ”Der er offentlig adgang på stier og grønne arealer.”. 
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Energinet har bedt Lejre Kommune om at 

få tilføjet en bestemmelse om beplantning 

under højspændingsledningerne. Derfor er der som ny § 8.7 indsat: ”I 

servitutarealet for luftledningsanlægget må der ikke rejses skov eller ske 

beplantning med træer og buske, der bliver mere end 3 meter høje.” 

 

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 

Kommuneplan 2017. Retningslinjerne med tilhørende kort fra Kommuneplantillæg 

nr. 8 til Kommuneplan 2013 er derfor skrevet ind i Kommuneplantillæg nr. 19 for 

Lejre Højskole. 

 

Lokalplan LK 84 for Lejre Højskoles område ligger uden for sikkerhedsafstanden til 

Olieberedskabslageret FDO. Derfor er der i lokalplanens redegørelsesdel under 

Forhold til anden planlægning indsat en redegørelse under ’Risikovirksomhed’ 

samt et kort, som illustrerer det. 

 

Andre bemærkninger til høringssvarene 

 

Støjvold 

En støjvold kaster ikke støjen tilbage. Støjvolden absorberer delvist støjen i jordens 

porer, og afbøjer støjen hen over volden. 

 

Boligkvarteret Fuglevang ligger højere end det nye boligområde i delområde B. 

Området vil blive forandret med lokalplanen, men det er begrænset, hvad 

støjvolden vil komme til at tage af udsigten.  

 

Husstandsvindmølle 

Opsætningen af en husstandsvindmølle er ikke en del af lokalplanen. Den er der 

givet en særskilt landzonetilladelse til i 2009. En landzonetilladelse gælder dog kun i 

5 år, derfor er det nødvendigt med en ny landzonetilladelse, hvis højskolen ønsker 

at sætte en husstandsvindmølle op. 

 

Udkørsel til Bjergskovvej 

Da lokalplanforslaget blev udarbejdet, havde vores vejafdeling endnu ikke havde 

lagt sig fast på, hvor udkørslen fra højskolen til Bjergskovvej skulle ligge, og hvilken 

løsning, der ville være den mest trafiksikre. Vejafdelingen ønskede derfor, at 

lokalplanen var fleksibel, så der er mulighed for at forskyde udkørslen. De har dog i 

den mellemliggende tid vurderet, at udkørslen bør placeres overfor Alsvej. 

 

Retsvirkninger 

Efter offentliggørelsen af lokalplanen, må man ikke indenfor lokalplanens område 

gøre noget, som strider imod planens bestemmelser, med mindre kommunen har 

givet dispensation jf. planlovens § 19. Lokalplanen og kommuneplantillægget er 

offentligt bekendtgjort på www.plandata.dk den 6. juli 2021. 

http://www.plandata.dk/
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Med venlig hilsen 

 

Mette Straarup 

Planlægger 
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Klagevejledning 
 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. 

 

Hvad kan påklages? 

Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget en lokalplan kan du klage til Planklagenævnet over retlige 

spørgsmål, jævnfør § 58, stk.1, nr.3. Det betyder, at hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har 

Planklagenævnet ikke mulighed for at behandle klager over indholdsmæssige spørgsmål og vil ikke 

kunne tage stilling til, om afgørelsen er hensigtsmæssig eller rimelig. 

Retlige spørgsmål er bl.a.: 

• om planen er tilvejebragt i overensstemmelse med planlovens procedureregler om 

borgerinddragelse mv.  

• om der er uoverensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan  

• om planloven, kommuneplanen og lokalplanen er fortolket korrekt  

• om et byggeprojekt er lokalplanpligtigt  

• om en dispensation fra en lokalplan er lovlig  

• om almindelige forvaltningsretlige regler vedrørende habilitet, partshøring, ligebehandling 

m.m. er fulgt. 

 

Hvem kan klage? 

Hvis du som borger, virksomhed eller organisation, ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage 

til Planklagenævnet. Klageberettiget efter Planlovens § 58 er miljøministeren og i øvrigt enhver med 

retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker jf. § 

59, stk. 1.  

Klageberettiget efter § 58, stk. 1, nr. 3 er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der 

som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser 

inden for arealanvendelsen, på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller 

love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 

medlemmer, jf. § 59, stk. 2. 

 

Hvordan kan du klage? 

Du klager via Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på 

www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem 

Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er 

tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter du har 

modtaget afgørelsen.  

 

Når du klager, skal du betale et gebyr til Planklagenævnet. Gebyret reguleres årligt, og er for 2019 på 

900 kr. for privatpersoner, og 1.800 kr. for virksomheder, myndigheder eller organisationer. Du betaler 

gebyret med betalingskort i Klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på 

Planklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

 

Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen. 

 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis 

der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du 

sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden 

videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din 

anmodning kan imødekommes. 

http://www.naevneneshus.dk/
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Planklagenævnet har oprettet en supportfunktion, 

som klager kan kontakte efter behov. Supportfunktionen kan kontaktes på e-mail; 

nmkn@naevneneshus.dk eller på telefon 7240 5600. 

 

Eventuelt sagsanlæg mod Lejre Kommune skal i henhold til Planlovens § 62 stk. 1, være anlagt inden 6 

måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages til Planklagenævnet – inden 6 

måneder efter, at endelig afgørelse foreligger fra Planklagenævnet. 

 

Klagefrist 

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er 

afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen, jævnfør § 2 i 

bekendtgørelse nr. 130 af 28. januar 2017. Lokalplan LK 84 for Lejre Højskole med tilhørende 

Kommuneplantillæg nr. 19 er offentligt bekendtgjort på www.plandata.dk den 6. juli 2021. 

 

 

mailto:nmkn@naevneneshus.dk
http://www.plandata.dk/

