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En lokalplan er...

En lokalplan er en plan, hvori Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune kan fastsætte bin-

dende bestemmelser for et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt 

ejendom.

Lokalplanerne kan bruges til at fastlægge, hvad forskellige områder fremover skal anvendes 

til, og hvordan bebyggelse, veje og friarealer mv. skal udformes. Herigennem kan Kommu-

nalbestyrelsen påvirke kvaliteten af de fysiske omgivelser i kommunen. Samtidig er udar-

bejdelse af et planforslag til en lokalplan velegnet til at gennemtænke planlægningsmæssige 

problemstillinger, og processen giver mulighed for dialog med borgerne om planlægningen.

En lokalplan er bygget op af en redegørelse og juridiske bestemmelser.

Lokalplanens redegørelse beskriver indledningsvis planens intentioner og baggrund samt 

dens forhold til anden planlægning. I lokalplanens bestemmelser fastsættes planområdets 

afgrænsning, konkrete bestemmelser for udnyttelsen, byggeriet, infrastruktur mv. samt pla-

nens retsvirkninger.

Lokalplaner gælder fremtidige forhold. Den er altså ikke til hinder for, at nuværende lovlig 

anvendelse kan fortsætte. Der er heller ikke handlepligt på lokalplanens bestemmelser, men 

ved fremtidige ændringer i området skal lokalplanens bestemmelser overholdes.

En lokalplan sætter rammerne for et områdes anvendelse og udvikling, men en lokalplan er 

ikke i sig selv en tilladelse eller godkendelse.

Det kan være nødvendigt at søge om tilladelser eller godkendelser fra relevante myndighe-

der inden dit projekt kan realiseres.

En lokalplan skal efter reglerne i planloven annonceres og fremlægges som forslag i mini-

mum 4 uger. Kommunalbestyrelsen kan dog fastsætte, at et planforslag skal fremlægges i 

minimum 8 uger, hvis man finder det nødvendigt.

I denne periode har alle mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag til 

planen. Hvis planen ikke ændres væsentlig kan den herefter vedtages endeligt af Kommu-

nalbestyrelsen.
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Hvad er en lokalplan i Lejre Kommune?
Lokalplanerne i Lejre Kommune skal understøtte det gode liv på landet - nu og for fremtidi-

ge generationer. Lokalplanerne skal nemlig bruges som et værktøj til at sikre de stedbundne 

værdier i lokalsamfundene.

Overflødiggjorte bygninger skal have nyt liv, og der skal ved lokalplanlægning skabes 

grundlag for, at bygningerne kan anvendes til nye funktioner, så som boliger, bofællesska-

ber, erhverv eller til fællesfaciliteter for lokalsamfundene.

Lokalplanerne skal også være med til at skabe naturlige mødesteder, både formelle og ufor-

melle, som er med til at understøtte fællesskaberne og give liv i byerne og landsbyerne.

Lokalplanerne skal bidrage til at sikre nye levesteder for planter og dyr - og derved øge 

artsdiversiteten.

Lokalplanerne skal medvirke til at sikre en bæredygtig udvikling af Lejre Kommune.
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Redegørelse

Områdets historie
I Lejre Kommune er historien et aktiv. Overalt er der spor af vores fælles fortid
- bronzealdergravhøje, jernalderbopladser, landsbyer med spor tilbage fra landbo-
reformernes tid i slutningen af 1700-tallet, sten- og jorddiger mv. Når vi planlægger 
for et nyt område, er det derfor vigtigt at se det ind i en historisk sammenhæng.

Grangårdens navn stammer sandsynligvis fra 1800-tallet, og gården er navngi-
vet efter udflytningen fra Kirke Såby by. Gården tilhørte i 1700-tallet Grevskabet 
Ledreborg, som en fæstegård under Skullerupholm Gods.

Gården havde oprindeligt gårdsplads midt i Kirke Såby by, dér hvor ejendommen 

Høje målebordskort fra 1842-1899

Grangården
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Morsøvej 20 i dag ligger. Ved udskiftningen i slutningen af 1790’erne fik gården 
samlet sin jord med udgangspunkt i den gamle gårdsplads midt i Kirke Såby by, 
med den tilhørende jord spredt i et "vifteblad" syd/sydvest for byen på vestsiden af 
Bjergskovvej. Efter udskiftningen havde gården et jordareal på lidt mere end 57 tøn-
der land, svarende til lidt mere end 6 tønder hartkorn i datidens målestok.

Som mange andre gårde blev Grangårdens bygninger udflyttet til markområdet, 
hvilket dog først for Grangård skete i 1820’erne. Bygningerne blev opført på samme 
sted, hvor gårdens bygninger ligger i dag. Gårdens nuværende bygninger er alle af 
nyere dato, stuehuset opført i 1883 i teglsten, antageligvis fra Skullerupholm tegl-
værk.

I 1920’erne, hvor Den Sjællandske Midtbane blev anlagt, blev mere end 4 tønder 
land af gårdens jord eksproprieret til det nye tracé til midtbanen. Jernbanesporene 
kom til at løbe nord-syd midt igennem gårdens jord, og delte i praksis jorden i to 
næsten lige store dele. Sporene kom til at løbe umiddelbart vest for gårdens bygnin-
ger, med tilhørende støj fra gods – og persontrafik. Togtrafikken fik dog en ende al-
lerede i 1936, da midtbanen blev nedlagt. I begyndelsen af 1943 blev jernbanetracéet 

Grangården
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Luftfoto fra 1931
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købt tilbage til gården, og gårdens jord blev på ny samlet. Spor af jernbanetracéet 
kan stadig ses forskellige steder på gårdens jord, især i syd, hvor en del af den gam-
le jernbanedæmning er bevaret.

Ejendommen anvendes i dag til privat beboelse (stuehus) samt til virksomheden 
Dansk Køkkenhåndværk, som har udstilling i den ene længe mod syd, og kontor/
tegnestue på 1. sal, samt produktionsvirksomhed i længen mod nord. Den midterste 
længe anvendes til hestestald i stueplan og på 1. sal er der indrettet en selvstændig 
lejlighed som er godkendt til beboelse.

Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet udgør ca. 26,4 hektar, hvoraf ca. 2 hektar overgår til byzone med denne 

lokalplans vedtagelse. Området er en del kuperet - specielt omkring den vestlige sø og det 

gamle jernbanetracé.

Der er 11,5 hektar fredskov anlagt omkring bygningerne i 2007. I fredskoven mellem træbe-

plantningen ligger to mindre søer. Desuden er der ca. 15 hektar landbrugsjord med dyrk-

ningspligt, som dyrkes af en forpagter. På landbrugsjorden er der en banevold fra den nu 

nedlagte Sjællandske Midtbane mellem Hvalsø og Frederikssund.
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Lokalplanens baggrund og formål
Initiativtagerne bag Lejre Højskole henvendte sig i forsommeren 2020 til Lejre Kommune, 

med deres tanker og ideer til en ny folkehøjskole på Grangaarden på Bjergskovvej 2 i Kirke 

Såby, og fremsendte i juli 2020 en anmodning om at få udarbejdet et kommuneplantillæg og 

en lokalplan for højskolen.

Foreningen Venner af Lejre Højskole har indgået en betinget købsaftale med ejeren af 

Grangaarden i Kirke Såby. 

Initiativtagerne ønsker at etablere en folkehøjskole med fokus på bæredygtighed, 

biodynamisk/-økologisk dyrkning og fællesskab, som taler ind i Lejre kommunes fokus på 

økologi og fortællingen om fællesskab i mange små landsbyer. Højskolen vil have ca. 50 års-

elever (50 elever i 40 uger).

Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at etablere de fysiske rammer om en folkehøjskole inden 

for de eksisterende bygninger samt etablere nogle nye bygninger.

Der er mulighed for at renovere det eksisterende stuehuset på 350 m2,, hvor stueetagen tæn-

kes anvendt til opholdslokaler med mulighed for undervisning/foredrag i den store stue 

mod syd og 1. salen indrettet til elevboliger, administration og lærerværelse. Staldbygnin-

gerne på 1610 m2 og 240 m2 kælder kan indrettes læsesal/bibliotek, spisesal, industrikøkken 
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samt faglokaler/undervisningslokaler. Staldbygningernes 1. sal kan indrettes elev- og lærer-

boliger samt et atelier, som kan anvendes til kreative udfoldelser. Da staldlængerne ikke er i 

så god stand, kan de også rives ned med henblik på at genopførelse.

Desuden kan der bygges 4 elevpunkthuse med 4 værelser med 3 personer pr. værelse, fæl-

leskøkkener, opholdsarealer, toiletter mv. med plads til i alt 48 elever.

Der kan etableres en koncert-/teatersal med plads til ca. 150 sidepladser, på ca. 420 m2, som 

skal være rammen om højskolens dramalinje (fortællekunst, drama, bevægelse) samt til 

kulturelle aktiviteter i lokalsamfundet: Børne- og ungdomsteater som fritidsaktivitet, danse-

aftener, teaterforestillinger, koncerter, foredrag. Salen skal i hverdagen være højskolens fæl-

lesrum til morgensamlinger. Bygningen konstrueres, så der på den ene væg ud mod skoven 

er mulighed for at klatre, som en ny fritidsaktivitet.

Folkehøjskolen vil bidrage til et rigere udbud af kulturelle aktiviteter i kommunen (fore-

drag, højskoleaftener, teater, koncerter), ved at bygge en koncert-/teatersal og samarbejde 

med andre kulturaktører om udbud af forskellige aktiviteter. 

Højskolen tænkes etableret i 2 faser. I første fase vil de skabe plads til ca. 29 elevboliger, 2 

lærerboliger og undervisnings- og opholdsfaciliteter i den eksisterende bygningsmasse el-

ler i nye bygninger, der erstatter af de nuværende længer. I anden fase vil de udvide med 4 

elevpunkthuse og koncert-/teatersalen. 

Højskolens ene linje handler om selvforsyning og dyrehold i lille skala. På den nuværende 

landbrugsjord er der derfor mulighed for at etablere undervisningsfaciliteter samt opholds-

faciliteter til dyrehold. Der etableres desuden 4-5 sheltere hvoraf 1 er handicapvenligt.

Ud mod Bjergskovvej kan der bygges et nyt cykelskur og et skur eller en afskærmning til 

affaldshåndtering.

Der er mulighed for at etablere en gammeldags smedje til undervisningsbrug, og bygge et 

garageanlæg med plads til skolens køretøjer samt pedelrum. 

Der kan etableres bålhus, sauna og vikingebad ved den sydvendte sø på ejendommen som 

nyt fritidselement, når skolens elevtal øges.
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Undervisningslokale til landbrugslinjen

Boliger med tilknytning til højskolen

Delområde B bliver udlagt til et boligområde, hvor beboerne skal have tilknytning til høj-

skolen. Det er tanken, at der i andelsboligforeningens vedtægter skal stå, at beboerne skal 

deltage aktivt i højskolens liv ved f. eks. at deltage som frivillige ved forskellige arrange-

menter eller være med i produktionen af højskolens fødevarer eller lignende.

Adgangsvej og parkering

Adgangsvejen til højskolen skal etableres overfor Alsvej, men kan dog forskydes lidt mod 

nord eller syd. Nordvest for de eksisterende bygninger anlægges en parkeringsplads, som i 

etableringsfasen også kan bruges af håndværkere mv.

Til delområde B etableres der en ny adgangsvej fra Bjergskovvej.

Energi

Der er tanker om at etablere jordvarme på ejendommen med henblik på at erstatte det eksi-

sterende halmfyr. Desuden foreligger der en tilladelse til at etablere en husstandsvindmølle 

på ejendommen, som de overvejer at udnytte, så højskolen kan forsynes energirigtig elforsy-

ning.
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Lokal afledning af regnvand - LAR

Regnbede

Et regnbed er en lavning med vegetation, egnet 

til at opstuve og infiltrere regnvandet. Regnbe-

dets kapacitet kan udvides, hvis det suppleres 

med en underliggende faskine. Der kræves an-

vendt planter, der både skal kunne tåle tørre og 

meget våde forhold. Regnbede kan indeholde 

en stor variation i plantevalg, med mange stau-

der, eller de kan være mere enkle med robuste 

græsser, buske eller træer, som er lette at vedli-

geholde.

Åbne vandrender

Overfladevandet fra veje og tage kan ledes til 

åbne render. Vandrenderne skal sikre, at vandet 

bliver transporteret videre. Renderne vil ofte 

fortrinsvis være græsbeklædte, men hvor fald-

forholdene bliver for stejle, bør vandrenderne 

befæstes med natursten, der sikrer, at der ikke 

sker erosion af bundløbet, så der sker sediment-

transport til eventuelle efterfølgende bassiner. 

Vandrenderne vil, hvor jordbundsforholdene 

tillader det, medvirke til forsinkelse og øget 

nedsivning. 

Risterasser

Vandrender kan suppleres med risterrasser, 

som er trapper med mindre flade bassiner ef-

ter hinanden, som kan forsinke og nedsive det 

afstrømmende vand.
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Tørre bassiner

Tørre bassiner er arealer, hvor der sker en midlerti-

dig opstuvning af vand. Det vil typisk være en lav-

ning i græsset. Lavninger kan suppleres med kan-

ter for at øge volumenet. Da der kan være risiko 

for, at der samler sig aflejringer i græsset, eller at 

græsset tager skade ved hyppige oversvømmelse, 

lægges ofte et lag af grus og sten i bunden. 

Sø eller vådt bassin

Hvis der er dårlige nedsivningsbetingelser kan 

der etableres en sø, hvor kan ske en opstuvning af 

vand med et permanent vandspejl. Søen bør for-

synes med en olieudskillerfunktion, så overflade-

vandet ikke forårsager forurening af vandløb mv., 

og en membran for at vandspejlet sikres. Vand fra 

befæstede arealer og tage kan transporteres i vand-

render til den åbne sø.

Faskiner

Faskiner kan anvendes til at forsinke regnvandet 

inden nedsivning. En faskine er et hulrum opfyldt 

med et bærende materiale, som indeholder mange 

hulrum til at optage et større volumen af regn-

vand. Vandet ledes langsomt ud til det omkringlig-

gende terræn gennem udsivning. Faskinen udfor-

mes ofte som en lang og smal rende, på den måde 

opnås størst mulig overfladeareal på siderne, hvor 

infiltrationen sker. 
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Forhold til anden 
planlægning og lovgivning

Lejre Kommuneplan 2017
Kommuneplanens rammer er grundlaget for lokalplaners indhold. Rammerne består af 

overordnede bestemmelser for de enkelte områders anvendelse, bebyggelsestæthed m.m.

Bestemmelserne bliver først mere detaljerede, når der er udarbejdet en lokalplan for et om-

råde. Når rammebestemmelser er indarbejdet i en lokalplan, er de retligt bindende for de 

ejendomme, der er omfattet af lokalplanen. 

Kommuneplantillæg
Etableringen af Lejre Højskole gør det nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg nr. 

19 til Lejre Kommuneplan 2017, da der ikke er nogen kommuneplanramme for området i 

forvejen. Kommunalbestyrelsen har derfor før udarbejdelsen af kommuneplantillægget ind-

kaldt ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet, jævnfør planlovens § 23c. I den 

forbindelse er kun kommet positive tilkendegivelser om etableringen af højskolen på Bjerg-

skovvej 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 højskolen 

9.O4 og en ny kommuneplanramme 9.B4 for de tilhørende boliger. Kommuneplantillægget 

bliver udarbejdet sideløbende med lokalplanen, og danner grundlag for udarbejdelsen af 

lokalplanen. 

Da der udlægges til en ny ramme til boligområde, er det som konsekvens heraf nødvendigt 

at tage et tilsvarende areal af Lejre Kommunes rummelighedsopgørelse til byudvikling. 

Delområde B i lokalplanen 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.
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Fingerplan 2019
Ifølge Fingerplan 2019 skal det ved kommuneplanlægning sikres, at byudvikling i Det øv-

rige Hovedstadsområde sker i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding 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. 

Zoneforhold
Lokalplanområdets delområde A ligger i landzone, og bliver i landzone efter denne lokal-

plans vedtagelse. Lokalplanen giver ’Bonusvirkning’ i forhold til planlovens § 35, stk. 1, 

hvad angår bebyggelse, ændret anvendelse og udstykning. 

Lokalplanområdets delområde B ligger i landzone, og overgår til byzone med denne lokal-

plans vedtagelse.

Byggeloven
For forhold, som ikke er reguleret af lokalplanen, gælder de bygningsregulerende bestem-

melser i byggeloven og bygningsreglementet. Byggelovens krav om byggetilladelse og an-

meldelse samt krav til konstruktion og brandforhold gælder uanset lokalplanen.

9.O4

9.B4

De nye kommuneplanrammer for Lejre Højskole og det tilhørende boligområde
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Museumsloven
Inden for lokalplanområdet kan der være risiko for at støde på jordfaste fortidsminder un-

der anlægsarbejderne. Ejer/Bygherre har anmodet Roskilde Museum om en udtalelse i hen-

hold til museumslovens § 25, stk. 1. En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør for for-

pligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis der findes arkæologiske 

levn. Hvis der i forbindelse med forundersøgelse findes væsentlige skjulte fortidsminder 

skal bygherre betale for en egentlig arkæologisk undersøgelse. Da der er registreret fortids-

minder i de nærmeste omgivelser, er sandsynligheden for at støde på ukendte fortidsmin-

der inden for lokalplansområdet relativ stor. Det anbefales derfor at foretage en arkæolo-

gisk forundersøgelse af de dele af området, som bliver berørt af eventuelle jordarbejder.

Beskyttede sten- og jorddiger er menneskeskabte volde opført af sten, jord, tørv, tang eller 

lignende materialer. De markerer eller har markeret skel og fungerer eller har fungeret som 

hegning i landskabet. Digerne er beskyttet i museumslovens § 29a. Det betyder, at digernes 

tilstand ikke må ændres. Beskyttelsen gælder kun diger i landzonen og diger, der ligger i 

grænsen mellem landzone og byzone eller sommerhusområder. Langs hele det vestlige skel 

ved matrikel 7a er der et beskyttet jorddige, som ifølge registreringen fra 1989 har form som 

en vold/skrænt med en maksimal højde på 1 meter. Hele diget er 1.220 meter langt. Lokal-

planens bestemmelser sikrer en bevaring af diget.
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Natur
Lokalplanområdet indeholder 2 søer, hvis størrelse og udbredelse veksler alt efter årstiden 

og nedbørsmængden. Søerne er registreret som § 3 arealer jævnfør naturbeskyttelsesloven. 

Som udgangspunkt må der ikke ske ændringer udenfor § 3, der påvirker ind i § 3-området 

f.eks. fysiske ændringer som af-/tilløb til søen eller skygge fra bygninger. 

Grundvands- og drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Lokalpla-

nen indeholder derfor bestemmelser om, at der inden for området ikke må etableres aktivi-

teter eller anlæg, der indebærer risiko for nedsivning af forurenende stoffer.

Parkeringsarealer anses normalt ikke for aktiviteter eller anlæg, der indebærer risiko for 

nedsivning af forurenende stoffer.

Til aktiviteter eller anlæg, som medfører en væsentlig for forurening af grundvandet regnes 

f.eks.: Autoophug med demontering og aftapning af kemikalier, anlæg for nyttiggørelse el-

ler bortskaffelse af affald, jordrenseanlæg, større nedgravede tanke og rørledninger med 

olie, benzinstationer, asfaltfabrikker, kemiske virksomheder, raffinaderier, glasuld- og mi-

neraluldsfabrikker, træimprægneringsvirksomheder mv.
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Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold
Såfremt der ønskes mindre ikke-erhvervsmæssigt dyrehold i form af svine-, kvæg-, fåre-, 

gede- og hestehold, skal der søges dispensation fra § 8, stk. 1 i bekendtgørelse om miljøre-

gulering af visse aktiviteter nr. 844 af 23/06/2017 eller senere ændringer af denne bekendtgø-

relse. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte. Det vil sige, at det dyrehold, som er 

på ejendommen ved lokalplanens vedtagelse, kan opretholdes - se bilag 5.

Jordforurening
Region Sjælland har vurderet, at matriklen muligvis kan være forurenet. Vi har derfor kort-

lagt den på vidensniveau 1 (V1). Der har været losseplads (renovation) inden for lokaliteten 

i perioden fra 1936-1970, og der er eller har været konstateret følgende stoffer: Benz[a]py-

ren, dibenz(ah)anthracen, lossepladsperkolat, olieprodukter og tjære.

Lavbundsarealer
I Kommuneplanens generelle rammebestemmelser står der, at det ved lokalplanlægning 

skal sikres, at lavbundsarealer og bluespotområder (områder, hvor regnvand ved store 

regnskyl samler sig) som udgangspunkt friholdes fra bebyggelse.  Der er ikke andre lav-

bundsarealer i området end den vestlige sø.
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Risikovirksomhed
Ifølge Kommuneplantillæg nr. 19 må Lejre Højskole ikke ligge inden for sikkerhedsafstan-

den til olieberedskabslageret FDO, som er markeret med en turkisblå afgrænsning på ne-

denstående kort. Desuden skal højskolen ligge mere end 370 meter fra olieredskabslagerets 

matrikelgrænse. Lejre Højskole (rød afgrænsning) ligger uden for sikkerhedsafstanden og 

mere end 500 meter fra olieberedskabslagerets matrikelgrænse.

Servitutoversigt
Deklaration af 7. april 1967 om et 10 bredt bælte af højspændingsluftledninger samt 5 meter 

på begge sider, i alt 20 meter, som ikke må benyttes til bebyggelse, oplagsplads, befæstet 

areal, sportsplads med tilhørende tilskuerpladser, takkeplads eller lignende.

Deklaration af 6. oktober 1972 om regnvandsledning. Ledningen skal henligge uforstyrret. 

Bebyggelse, større træbeplantninger, opfyldning, udgravning og anbringelse af hegn må 

ikke ske inden for et bæltet af 2 meter på hver side af ledningen.

Deklaration af 17. november 1975 om spildevandsledning. Ledningen skal henligge ufor-

styrret. Bebyggelse, større træbeplantninger, opfyldning, udgravning og anbringelse af 

hegn må ikke ske inden for et bæltet af 2 meter på hver side af ledningen.

Deklaration af 17. maj 1982 om telefonkabel. Jordarbejder der kan være til fare for beskadi-
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gelse af telefonkablerne, skal anmeldes til KTAS.

Spildevand og regnvand 
Lokalplanområdet indgår ikke i Lejre Spildevandsplan 2016, som regulerer håndteringen af 

lokalplanområdets spildevand og regnvand. Der skal derfor udarbejdes et tillæg til spilde-

vandsplanen.

Lokalplanen regulerer også håndteringen af regnvand og foreskriver, at regnvand skal 

håndteres og nedsives lokalt ved enten at etablere grøfter, regnbede, permeabel belægning, 

infiltrationsplæner, rendefaskiner, faskiner, grønne tage eller lignende. Regnvandet kan 

også genanvendes til tøjvask, toiletskyl eller lignende eller ledes til regnvandsbassiner/-søer. 

Dræn er rørlagte vandløb, der er omfattet af vandløbsloven. Ejeren af det areal, hvor drænet 

løber, har pligt til at sikre, at drænet er vedligeholdt, og kan aflede vandet fra højere lig-

gende ejendomme. Der bør ikke bygges eller foretages beplantning ovenpå eller i umiddel-

bar nærhed af dræn. Hvis der findes dræn, som ligger uhensigtsmæssigt i forhold til byg-

geplanerne, kan man eventuelt undersøge, om det er en mulighed at omlægge drænet til et 

andet forløb. Efter vandløbsloven skal eksisterende vandløb, herunder rørledninger, dræn 

og vandhuller respekteres. Hvis et dræn skal omlægges, skal Lejre Kommune først give til-

ladelse til det.

Støj
Jævnfør planlovens § 15a må en lokalplan kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom 

anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger 

m.v. kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.

I Miljøstyrelsens vejledning fra 2007 om ’Støj fra veje’ er de vejledende grænseværdier for 

trafikstøj beregnet til planlægningsbrug, og gælder for udlægning af nye støjfølsomme om-

råder langs eksisterende veje. Den vejledende grænseværdi for trafikstøj i boligområder er 

Lden 58 dB, og det skal ved lokalplanlægning sikres, at støjniveauet ikke overskrider denne 

grænseværdi. Derfor er der stillet krav om etablering af en støjvold ved delområde B i lokal-

planens bestemmelser.

Vandforsyning
Lokalplanområdet skal forsynes med drikkevand fra Kirke Såby Vandværk.
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Veje og trafik
Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra en tilslutning til Bjergskovvej. 

Miljøvurdering af planer og programmer
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal kommunen gennem-

føre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at få væsentlig virkning på miljøet. 

Som hovedregel er lokalplaner omfattet af lov om miljøvurdering. Disse planer skal derfor 

”screenes”, hvilket betyder, at der skal gennemføres en kort indledende vurdering af, om 

der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Ud fra ”screeningen” besluttes det, om en 

plans virkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der gennemføres en 

egentlig miljøvurdering.

Konklusion på miljøscreeningen
Selv om screeningen viser, at ændringen af lokalplanområdet fra landbrug til højskolen 

overvejende skønnes at få positiv indvirkning på miljøet, har Lejre Kommune valgt at fore-

tage en egentlig miljøvurdering af Lokalplan LK 84 for Lejre Højskole, fordi det vil blive en 

markant ændring af området.

Konklusion på miljøvurderingen
Højskolen vil arbejde med økologi, bæredygtig, mangfoldighed og natur som temaer, hvil-

ket forventes at påvirke biodiversiteten i positiv retning. Der skal dog være opmærksomhed 

på, at de øgede menneskelige aktiviteter i området kan påvirke den eksisterende forekomst 

af planter og dyreliv.

Boligerne i delområde B vil blive påvirket af trafikstøj fra Bjergskovvej, hvilket vil blive af-

hjulpet ved etablering af en støjvold mellem delområdet og Bjergskovvej.

En mindre del af fredskoven vil skulle fældes for at gøre plads til dele af koncertsalen, elev-

boligerne, stier og adgangsvej, men der plantes ny skov til erstatning af denne skov.
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Den vestlige sø

Fredskov

Fredskov

Delområde B
Bjergskovvej
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Lokalplanens bestemmelser
Med hjemmel i lov om planlægning - lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020
 - fastsættes følgende bestemmelser for området nævnt i § 2:
                                                                                                                                                                                                      

§ 1 Formål med lokalplanen

Lokalplanens formål er:

§ 1.1 at gøre det muligt at etablere en folkehøjskole med dertil hørende faciliteter.

§ 1.2 at gøre det muligt at etablere boliger med tilknytning til højskolen.

§ 1.3 at sikre, at etableringen af bebyggelsen sker i respekt for det tilstødende lokalsam-
fund og de landskabelige kvaliteter i området som helhed.

§ 1.4 at forebygge luftforurening fra brændeovne og pejse.

§ 2 Lokalplanens område og zonestatus

§ 2.1 Lokalplanen omfatter en matrikel 7a og 8e, Kirke Såby By, Kirke Såby. 

§ 2.2 Lokalplanområdet inddeles i delområde A og B. Se lokalplanområdets afgræns-
ning på kortbilag 1 samt delområder på kortbilag 2A.

§ 2.3 Lokalplanområdets delområde A bliver liggende i landzone. Lokalplanen giver 
’Bonusvirkning’ i forhold til planlovens § 35, stk. 1, hvad angår bebyggelse, ændret 
anvendelse og udstykning. Det betyder, at lokalplanen erstatter en ellers nødven-
dig landzonetilladelse.

 Lokalplanområdets delområde B overgår til byzone med denne lokalplans vedta-
gelse.

§ 3 Lokalplanområdets anvendelse

§ 3.1  Lokalplanområdets delområde A skal anvendes til kulturelle formål i form af 
folkehøjskole med tilhørende elevboliger, lærerboliger, undervisningsfaciliteter, 
koncertsal og lignende.

§ 3.2 Lokalplanområdets delområde B skal anvendes til boligformål i form af tæt-lav 
boligbebyggelse, der har tilknytning til højskolen.

§ 4 Udstykning

§ 4.1 Delområde A kan udstykkes til en samlet matrikel.

§ 4.2 Delområde B kan udstykkes til en samlet matrikel.



23

§ 5 Veje, parkering og belysning 

§ 5.1  Delområde A skal vejbetjenes fra en ny adgangsvej, som skal etableres overfor Als-
vej, og delområde B skal vejbetjenes af en ny adgangsvej overfor Ternevejs blinde 
ende - se kortbilag 3. Adgangsvejen til delområde A kan forskydes lidt mod nord 
eller syd.

§ 5.2 Begge adgangsveje skal anlægges med et vejprofil på min. 8 meter med en køre-
bane på min. 5 meters bredde.

 Vejenes profiler skal anlægges, så de understøtter en synlig regnvandshåndtering.

 Dette skal ske ved at etablere regnvandsopsamling i vandrender, trug eller regn-
bede langs kørebanerne suppleret med traditionelle rørføringer, hvor dette er 
nødvendigt ved overkørsler og lignende.

 Vejprofilerne (tagform, ensidig eller omvendt tagprofil) skal vælges efter terrænfor-
holdene i det enkelte tilfælde. Se illustrationen nedenfor.

§ 5.3 Veje og parkeringsarealer i skal have pullertbelysning med en maks. højde på 1,2 
meter. Al belysning skal være afskærmet, og det skal sikres, at det ikke blænder 
omkringliggende beboelse eller skaber lysforurening af landskabet.

§ 5.4 Indenfor lokalplanområdet skal der reserveres plads til trampestier efter princip-
perne på kortbilag 3. Der skal være offentlig adgang til trampestierne.

§ 5.5  Indenfor lokalplanens område skal der i delområde A anlægges 1 parkeringsplads 
pr. 37,5 m2 etageareal, der anvendes til højskoleformål, og 1 parkeringsplads pr. 
bolig i delområde B. Desuden skal der udlægges tilstrækkeligt med areal til at al 
parkering til lokalplanområdet kan foregå indenfor lokalplanområdet.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

§ 6.1  Al bebyggelse i delområde A og B skal holdes indenfor de på kortbilag 2 angivne 
byggefelter. 

§ 6.2 Indenfor byggefelt A1 er der i den nordlige længebygning mulighed for at etablere 
elev- og lærerboliger. Bygningen skal have sadeltag med en hældning mellem 35-
65 grader. Bygningshøjden må maksimalt være 10 meter, bredden mellem 9 og 12 
meter og længden mellem 28 og 40 meter.
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 Indenfor byggefelt A1 er i den sydlige længebygning mulighed for at etablere 
undervisningslokaler, læsesal og atelier. Bygningen skal have sadeltag med en 
hældning mellem 35-65 grader med en maksimal bygningshøjde på 10 meter. Bred-
den på bygningen må være mellem 9 og 12 mellem og længden mellem 28 og 32 
meter. 

 Indenfor byggefelt A1 er der mulighed for at etablere en kultur-/teatersal. Kultur-/
teatersalen må have en maksimal bygningshøjde på 13 meter, en bredde mellem 15 
og 20 meter, og en længde mellem 25 og 35 meter.

 Indenfor byggefelt A1 er der mulighed for at etablere et spisehus. Spisehuset må 
opføres i 1 plan med en bygningshøjde på maks. 10 meter, en bredde mellem 9 og 
13 meter, og en længde mellem 30 og 40 meter.

§ 6.3 Indenfor byggefelt A2 er det mulighed for at etableres punkthuse til elevboliger. 
Punkthusene må have maksimal bygningshøjde på 7 meter i 1 plan, og skal være 
udført med sadeltag med en hældning mellem 35-65 grader.  Punkthuse må have 
en bredde være mellem 10 og 12 meter og en længde være mellem 15 og 20 meter.

§ 6.4 Indenfor byggefelt A3 er der mulighed for at etablere en undervisningsbygning. 
Bygningen undervisningsbygningen må have maksimal bygningshøjde på 12 
meter i 2 plan, og skal være udført med sadeltag med en hældning mellem 35-65 
grader. Undervisningsbygningen må have en bredde mellem 9 og 15 meter og 
længden mellem 30 og 40 meter.

§ 6.5  Det eksisterende stuehus skal fremtræde med sin nuværende ydre udformning. Se 
nedenstående billede.

§ 6.6 I delområde A kan der udenfor byggefelterne og fredskoven etableres bygninger til 
landbrugsdriften samt shelters, sauna, skure og lignende småbygninger.

§ 6.7 I delområde B skal boligbebyggelsen opføres indenfor byggefelt B og må have en 
maksimal bygningshøjden på 6 meter og være mellem 8 og 10 meter i bredden. 
Boligbebyggelse skal opføres med sadeltag med en hældning mellem 35-65 grader. 
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§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden

§ 7.1    I delområde A og B skal facaderne fremstå i træ, metal, skifer, tegl, natursten og/
eller glas. Der må bruges ikke plastikmaterialer, zink eller kobber. 

§ 7.2 I delområde A og B skal tage dækkes med træ, metal, skifer, tegl, natursten, sedum 
og/eller glas. 

 Tage kan udformes med udhæng, og der kan opsættes markiser og udvendige 
persienner eller skodder.

 Solfangere, solcelleanlæg og lignende solenergianlæg kan opsættes, hvis disse 
følger tagfladen, og er i samme farve som taget. Lister, beslag o. lign. til montering 
af solenergianlæggene skal ligeledes have samme farve som taget. Solenergianlæg 
skal være antirefleksbehandlede. Solenergianlæg kan også være en integreret del af 
taget, og vil derved blive betragtet som tagmateriale. 

§ 7.3 I delområde A og B skal facaderne fremstå i afdæmpede jordfarver - se jordfarve-
skalaen på kortbilag 4. Træværk kan fremstå i træets naturlige farve.

§ 7.6  I delområde A og B skal vinduer, døre, vindskeder, stern og lignende fremstå træ-
ets naturlige farve eller i jordfarver som fremgår af kortbilag 4, dog ikke de farver, 
som er benævnt som lyse eller kridt.

§ 7.7  Indenfor lokalplanområdet må der ikke anvendes blanke og reflekterende materia-
ler. 

§ 7.8 I delområde A og B skal tagrender, nedløbsrør og taghætter udføres i stål eller 
sortmalet metal.

§ 7.9 I delområde A og B skal vinduer og døre udføres i træ, metal eller i en kombination 
af disse.

§ 7.10 I delområde A og B må ny bebyggelse ikke opføres med skorsten. Såfremt der etab-
leres en fælles kedelcentral, vil der kunne etableres skorsten til denne.

§ 7.11 Eventuelle varmepumper og lignende tekniske installationer skal være skjult bag 
de i § 7.1 nævnte materialer.

§ 8 Ubebyggede arealer

§ 8.1 Søerne skal bevares, og der må ikke plantes buske eller træer ved søernes syd- og 
vestside. Der kan tillades en beskeden beplantning, såfremt det er til gavn for dy-
relivet i og omkring søen, og hvis der anvendes egnstypiske buske og træer såsom 
tjørn, røn, hyld, birk, bøg, eg og ask. Ved eventuel tilplantning skal der sikres en 
afstand til vandspejlet, således af bladnedfald direkte i søen undgås.

§ 8.2 Jorddiget langs det vestlige skel ved matrikel 7a skal bevares, og må ikke 
beplantes.
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§ 8.3 Det sidste stykke banevold fra Den sjællandske Midtbane skal bevares.

§ 8.4 Placering af affaldscontainere skal overholde Lejre Kommunes til en hver tid gæl-
dende affaldsregulativers krav til opstilling og adgangsvej mv.

§ 8.5 Inden for lokalplanområdet kan der tillades opførelse af nødvendige mindre tek-
niske anlæg til bortskaffelse/forsyning af området (såsom til spildevandsanlæg), 
varmepumper, såfremt disse anlæg tilpasse den omkringliggende bebyggelse og 
eventuelt afskærmes med beplantning.

§ 8.6  Der er offentlig adgang på stier og grønne arealer.

§ 8.7 I servitutarealet for luftledningsanlægget må der ikke rejses skov eller ske beplant-
ning med træer og buske, der bliver mere end 3 meter høje.

Banevolden
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§ 9 Terrænregulering

§ 9.1  De oprindelige terrænforhold skal overordnet set fastholdes. Der kan dog ske min-
dre udjævninger i form af opfyldninger af fordybninger, afgravninger af forhøj-
ninger i terræn til niveauplan, der hvor der skal placeres bebyggelse. Der kan dog 
maksimalt reguleres +/- 1 meter i forhold til naturligt terræn. 

§ 10 Grundvand, regnvand og spildevand

§ 10.1  Der må ikke etableres aktiviteter eller anlæg, der indebærer risiko for nedsivning af 
forurenende stoffer.

§ 10.2  Regnvandet skal så vidt muligt håndteres og/eller nedsives indenfor lokalplanens 
respektive delområder ved enten at etablere grøfter, render, regnbede, permeabel 
belægning, infiltrationsplæner, rendefaskiner, faskiner, grønne tage eller lignende. 
Regnvandet kan også genanvendes til tøjvask, toiletskyl eller lignende eller ledes til 
regnvandsbassiner/-søer. 

§ 10.3 Eksisterende dræn skal bibeholdes og reetableres, hvis de graves over. Dræn må 
ikke sluttes til hverken spildevandsledninger eller regnvandsledninger.

§ 11 Støjdæmpende foranstaltninger

§ 11.1 Miljøstyrelsens grænser for vejstøj på boligområdets opholdsarealer (max. 58 dB) 
skal overholdes. Derfor skal der langs Bjergskovvej etableres en 2 meter høj beplan-
tet jordvold på nedenstående med grønt markerede strækning.

§ 12 Forudsætninger for ibrugtagning

§ 12.1 Ny bebyggelse må først tages i brug, når de i § 5 nævnte veje, stier og parkerings-
pladser er anlagt, og når der er sket tilslutning til spildevandsforsyning samt etab-
leret anlæg til håndtering af regnvandet som beskrevet i § 10. 

13 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

§ 13.1 Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må de ejen-
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domme, der er omfattet af forslaget, ikke benyttes på en måde, der kan foregribe 
den endelige lokalplan. Der gælder efter § 17 i lov om planlægning et midlertidigt 
forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse.

§ 13.2  Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.

§ 13.3  Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag til lokalplanforslaget 
er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen på visse betingelser give tilladelse til anven-
delse af en ejendom i overensstemmelse med lokalplanforslaget.

§ 13.4  Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil lokalplanforslaget er endeligt ved-
taget.

 Dog højst et år efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

§ 14 Lokalplanen retsvirkninger

§ 14.1  Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalpla-
nen, må ejendomme, der er omfattet af planen, jf. Planlovens § 18, kun udstykkes, 
bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmel-
ser.

§ 14.2  Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lo-
kalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af anlæg mv., der er 
indeholdt i lokalplanen.

§ 14.3  Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser 
af lokalplanens bestemmelser, under forudsætning af, at det ikke er i strid med 
hovedprincipperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun 
gennemføres ved at tilvejebringe en ny lokalplan med offentliggørelse og mulighed 
for indsigelser og ændringsforslag.

§ 14.4  Hvis forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesre-
gulerende bestemmelser i byggeloven og planloven.
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Høring, vedtagelsespåtegning og offentlig bekendtgørelse

Forslag til Lokalplan LK 84 for Lejre Højskole er godkendt af Kommunalbestyrelsen til ud-

sendelse i offentlig høring den 16. februar 2021. 

Lokalplanforslaget er i offentlig høring fra 18. februar til 15. april 2021.

I henhold til § 27 i planloven er Lokalplan LK 84 for Lejre Højskole vedtaget endeligt af 

Lejre Kommunalbestyrelse den 22. juni 2021.

 

Lokalplan LK 84 for Lejre Højskole er offentligt bekendtgjort den 6. juli 2021.

  Carsten Rasmussen   /  Inger Marie Vynne

  borgmester     kommunaldirektør
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Kortbilag 1. Lokalplanområdets afgrænsning
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Kortbilag 2A. Delområder
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Kortbilag 2B. Byggefelter

A1

A2

A3

B
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Kortbilag 3. Illustrationsplan
Adgangsvej

Nye stier

Ny skov til erstat-
ning af fredskov

Matrikelgrænse
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Kortbilag 4. Jordfarveskala
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Kapitel 4 

Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

 § 7. Ved et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold forstås et dyrehold, der ikke overskrider størrelsesgrænserne i 

stk. 2.

Stk. 2. Størrelsesgrænser for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold:

1) 30 høns og

2) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger samt

3) et dyrehold med enten

a) 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),

b) 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af litra a,

c) 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),

d) 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),

e) 15 producerede slagtesvin,

f) 10 moderfår med lam (op til 12 måneder),

g) 10 modergeder med kid (op til 12 måneder),

h) andre dyretyper end nævnt i litra a-f eller g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse 

dyretyper ikke overstiger 25 m2, eller

i) forskellige dyretyper sammensat efter litra a-g eller h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype 

efter litra a-g eller h, ikke tilsammen overstiger 100 pct.

§ 8. I byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål el-

ler blandet bolig- og erhvervsformål, er svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold ikke tilladt, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Følgende husdyrhold eller andre dyrehold af tilsvarende størrelse, bortset fra de i stk. 1 nævnte, er til-

ladt i de i stk. 1 nævnte områder:

1) 30 høns og

2) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra forbuddet i stk. 1, særligt i forhold til ejendomme med be-

stående stalde, møddinger m.v. Kommunalbestyrelsen kan som vilkår for en dispensation stille krav til dyre-

holdet om indretning af stalde og lignende samt møddinger m.v. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse, 

skal kommunalbestyrelsen gøre naboer bekendt med sagen og give dem adgang til at udtale sig inden en frist 

på mindst 2 uger.

§ 9. Nye stalde, løbegårde og lignende indretninger til dyr, møddinger, ajlebeholdere m.v. skal placeres og 

indrettes således, at forurening af grundvandet eller andre vandindvindingsobjekter ikke finder sted, og såle-

des, at de ikke er til gene for omgivelserne.

Bilag 5. Bekendtgørelse om miljøregulering af 
visse aktiviteter nr 844 af 23/06/2017


