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Miljøvurdering

Forord
Selv om ændringen af lokalplanområdet fra græsningsareal til bosted for borgere med autis-

me overvejende skønnes ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet, har Lejre Kommune 

valgt at foretage en egentlig miljøvurdering af Lokalplan LK 83 for Ny Højtoft, fordi det vil 

blive en markant ændring af området. 

Lokalplanen udspringer af et ønske fra Landsforeningen Autisme, der ønsker at opføre et 

nyt botilbud på matrikel 10i i Hvalsø. Projektet omfatter selve botilbuddet som sammen-

hængende byggeri med boliger og fællesfunktioner, samt en række fritliggende bygninger 

med mere selvstændige boliger, værksteder/beskæftigelse og driftsfaciliteter. Byggeriet er 

opdelt i mindre enheder og i én etage, så det tilpasser sig det omgivende, bakkede landskab. 

Mellem bygningerne trækkes landskabs- og haverum ind og bliver en aktiv del af bebyggel-

sen. I tilknytning til projektet etableres nødvendig parkering og rekreative stiforbindelser i 

området. Den nordlige del af matriklen udlægges til naturområde med et lavtliggende eng-

areal oge en mose, som er beskyttet efter naturbeskttelsesloven. Planen er, at bostedet skal 

rumme 50-60 boliger samt en gruppe fuldtidsansætte. Herunder en klynge af seniorboliger, 

som skal huse mere selvstændige beboere. 

Situationsplan for bostedet Ny Højtoft Beskyttede naturområder: Sø med blå, mose med brun.
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0-alternativet  - Nuværende forhold og miljøstatus

Landskabet omkring projektområdet er præget af et kuperet terræn med store, bløde bak-

keformationer. Enkelte levende hegn og sammenhængende kratbeplantninger præger lokal-

området, hvor der også findes flere mindre vandhuller og et moseområde, som er beskyttet 

jf. naturbeskyttelsesloven. Jernbanetracéet trækker en markant linje gennem landskabet, og 

markerer en klar grænse for projektområdet. Området er i dag hovedsageligt udlagt som 

græsningsareal og beskyttet moseområde, mens der mod jernbanen er en tættere kratbe-

plantning og lavbundsområde. Mod øst afgrænses området af et eksisterende erhvervsom-

råde.

Projektets indvirkning på miljøet

Folkesundhed og velfærd

Med lokalplanens projekt for øje vil området i fremtiden blive åbnet mere op og blive del-

vist offentligt tilgængeligt. Der arbejdes eksempelvis med stiforløb i området, så beboere i 

lokalområdet også kan benytte stiforbindelser ind mod  Hvalsø Station.

Den planlagte døgninstitution/botilbud vil tilbyde egnede boliger for mennesker med autis-

mediagnoser, som i høj grad vil have deres daglige gang i bebyggelsen og lokalområdet. 

Døgninstitutionen vil medføre, at der skabes flere arbejdspladser i lokalområdet. Der vil 

være mulighed for at etablere en beskæftigelsesfunktion for beboerne på området.

Bebyggelsens og områdets fokus vil være at tilbyde specialiserede botilbud for mennesker 

med særlige behov, hvor både bygninger og udearealer specialdesignes til netop deres spe-

cifikke behov.  

Sundt miljø

Lokalplanens muligheder og det planlagte projekt vil ikke belaste området med støj, da der 

hovedsageligt er tale om boliger. Der er mulighed for at etablere mindre beskæftigelses-

funktioner til beboerne, men ikke af et omfang som vil medføre uhensigtsmæssige gener for 

lokalområdet.

Bebyggelsen holdes i én etage, hvor skyggeforhold og udsigtsforhold ikke vurderes gene-

rende eller væsentligt ændret. Med områdets terræn in mente vil bygningerne naturligt 

hæve sig, men ikke ud over hvad der er forventeligt for normalt byggeri af denne type.

Byggematerialer, overflader og belægninger rummer ikke mulighed for nedsivning af uøn-

skede stoffer. Der planlægges med belægninger med høj grad af nedsivning (permeabel).



4

Affald fra bebyggelsen håndteres jf. regler om husholdningsaffald.

Den nærliggende jernbane giver en væsentlig støjpåvirkning på dele af lokalplansområdet. 

Der er derfor dele af området, hvor der ikke kan placeres boliger. Denne del er hovedsage-

ligt beliggende i områder med beskyttet mose. Områder egnet til bebyggelse vil i mindre 

grad være påvirket af støjen, og vil med bygningstekniske tiltag kunne godkendes til bebo-

else. Fremtidigt forventes jernbanestøjen også væsentligt nedsat i forbindelse med overgang 

til eldrift. Der forventes ikke betydende støjgener fra tilstødende vejanlæg, da belastningen/

kapaciteten er forholdsvis lav. Fremtidig bebyggelse vurderes at leve op til alle gældende 

krav i lovgivningen ift. boligbyggeri, herunder nedsivning, forurening, støj, materialevalg 

med mere. 

Bæredygtig trafik

Området vejforsynes udelukkende fra Åsen, som i dag fremstår som et relativt smalt vejpro-

fil, uden separat cykel-/gangsti. Vejen betjener også eksisterende og planlagte bebyggelser 

i nærområdet, og er et opmærksomhedspunkt fremadrettet, særligt ift. trafiksikkerhed for 

bløde trafikanter.

Den planlagte funktion af lokalplansområdet forventes kun at medføre en begrænset for-

øgelse af trafikken, forventeligt under 50 biler om dagen. Ind- og udkørsel til projektområ-

det sker på områdets højeste punkt for bedst muligt udsyn og tilhørende trafiksikkerhed. 

En planlagt stiforbindelse gennem lokalplansområdet vil sikre en delvis sikker vej for bløde 

trafikanter. I hver ”ende” af stien (udenfor lokalplansområdet) er der dog fortsat udfordrin-

ger med sikkerheden for bløde trafikanter. 

Trafikmængden vurderes at være af så lille omfang at det ikke påvirker området som hel-

hed. Der skal dog være fokus på fortsat at udvikle sikre trafikforhold for bløde trafikanter, 

også i forbindelse med udvikling i nærområdet.

Værdifuld natur

Området består i dag hovedsageligt af græsningsareal og beskyttede sø/moseområder. Det 

fremtidige område til mulig bebyggelse vil være arealet som i dag indeholder græsnings-

områder og ligger udenfor beskyttelseszonerne. 

Der findes en mindre sø og et sammenhængende moseområde, som begge er kategoriseret 

som beskyttede naturtyper jævnfør naturbeskyttelsesloven. Disse områder friholdes i lokal-

planen for bebyggelse.
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De beskyttede naturområder må i udgangspunktet ikke ændres, og vi skal passe på de dyr 

og planter, som findes på arealerne. Der kan dispenseres for ændringer af det mindre sø-

område, hvis det kan påvises at ændringerne vil være gode for livet i søen. Også udenfor de 

beskyttede områder, skal vi være opmærksomme på, hvad vi gør, hvis det kan påvirke det 

den beskyttede natur. Hvis vi for eksempel påvirker hvor meget vand, der løber til mosen, 

og hvor hurtigt det løber. Hvis regnvand fra tage skal forsinkes i terræn og derefter ledes til 

søen og videre til mosen, skal vi først undersøge, om det vil påvirke mosen og Lejre Kom-

mune skal give en dispensation, hvis Lejre Kommune vurderer, at det kan gøres uden, at 

naturen lider skade.

Værdifulde byer og landskaber

Projektet og lokalplanen søger at underbygge de eksisterende landskabelige kvaliteter ved 

at placeres bebyggelsen strategisk i landskabet. Der arbejdes med høje arkitektoniske am-

bitioner, da byggeriets brugere/beboere i høj grad vil profitere af disse værdier. Naturma-

terialer, nedskalering og opdeling i mindre enheder vil derfor være gennemgående tema i 

lokalplan og bebyggelse. Projektet vil ikke påvirke omkringliggende bebyggelse, herunder 

bevaringsværdige og kulturhistoriske bygninger. 

Bæredygtigt ressourceforbrug

Lokalplanens byggefelter placeres højt på området således, at potentielle vådmråder ikke 

påvirker kommende projekter. Der vurderes ikke at være udfordringer med fremtidige kli-

maændringer ift. regnvand, særligt grundet områdets topografi og højde. Belægninger ud-

føres hvor muligt som permeable eller med forsinkelse og afledning til nærområdet

Kommende projekt udføres i mindre enheder således at der bliver godt dagslys i de dybe 

dele af bygningerne. Som udgangspunkt udføres projektet med traditionelle opvarmnings-

former og energikrav jf. gældende bygningsreglement. Materialevalget vil i vidt omfang 

bestå af fornybare materialer, herunder facader med træbeklædning.

Interessenter

Lokalplanen ligger i et område hvor der i forvejen sker en byudvikling med boligområder. 

Projektets funktion som boliger forventes således ikke at have indflydelse for områdets øvri-

ge funktionalitet. Bostedet planlægger at inddrage offentligheden i kulturelle begivenheder 

på stedet, som kan understøtte intergrationen i lokalområdet.
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Konklusion

Lejre Kommune vurderer, at gennemførelsen af lokalplanen og opførelsen af botilbud ikke 

vil ikke give væsentlige gener for miljøet. Projektets nedskalerede arkitektoniske karakter 

vil skabe en fin overgang mellem eksisterende erhvervsområde og den mere åbne land. 

Trafikalt forventes projektet ikke at belaste tilkørselsvejen væsentligt, blandt andet fordi be-

boerne ikke forventes at køre bil. Trafikken vil således være begrænset til medarbejdere og 

besøgende. 

Planlagte foranstaltninger for at begrænse eller opveje negative indvirkninger 
Beskyttede naturområde

I forbindelse med udviklingen af projektet skal det sikres, at de beskyttede naturområder 

ikke påvirkes negativt af fremtidige byggefelter, herunder ved afledningen og forsinkelsen 

af regnvand fra det nye byggeri. De beskyttede naturområder må i udgangspunktet ikke 

ændres, og vi skal passe på de dyr og planter, som findes på arealerne. Hvis regnvand fra 

tage skal forsinkes i terræn og derefter ledes til søen og videre til mosen, skal vi først un-

dersøge, om det vil påvirke mosen og Lejre Kommune skal give en dispensation, hvis Lejre 

Kommune vurderer, at det kan gøres uden, at naturen lider skade.

Stiforbindelser

Lokalplanen vil angive en fremtidig stiforbindelse gennem projektområdet, som også vil 

kunne benyttes af lokalområdets nuværende og fremtidige beboere. Herved skabes en del-

vis sikker vej mod bymidten for bløde trafikanter.

Overvågning
Der vil ske løbende overvågning af om den ændrede anvendelse af området vil påvirke na-

turen.


