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Lokalplanen for Degnejorden er i fornyet høring - har du kommentarer? 

 

Kære naboer og andre interesserede 

Lejre Kommunalbestyrelse godkendte Forslag til Lokalplan LK 50 for boliger på 

Degnejorden på deres møde den 26. november 2019. Lokalplanforslaget er derfor i fornyet 

høring fra den 29. november 2019 til den 2. januar 2020. 

Kom til borgermøde 

Udvalget for Teknik & Miljø inviterer til møde mandag den 16. december kl. 19.00 på 

Skoletorvet (den tidligere kantine) på Allerslev Skole, Bispegårdsvej 2, 4320 Lejre. Her vil 

Lejre Kommune fremlægge forslaget, som er sendt i fornyet høring, og du kan stille 

spørgsmål og komme med kommentarer. 

Processen 

I foråret 2019 var Lokalplan LK 50 for boliger på Degnejorden i offentlig høring. I 

høringsfasen modtog Lejre Kommune 36 høringssvar, som gik på trafik og parkering på 

Livsnerven, trafik på byens øvrige vejnet, bebyggelsens omfang, placering og fremtræden og 

på projektet påvirkning af miljøet. Den 29. april holdt Udvalget for Teknik & Miljø 

borgermøde om lokalplanen. På den baggrund har administrationen nu udarbejdet et 

tilrettet forslag til lokalplan. Ændringerne i planen er af en sådan karakter, at forslaget nu er 

sendt i fornyet høring. 

Hvad er ændret siden sidste høring? 

Det tilrettede forslag holder fast i den oprindelige grundidé og -struktur om den moderne 

landsby med boligklynger af varierende størrelser og fælleshuse langs en central adgangsvej 

(Livsnerven), som udlægges som Lege- og opholdsområde. Herunder kan du læse om, 

hvilke ændringer der er lavet i planen. De konkrete ændringer fremgår med grøn skrift i 

vedlagte forslag til Lokalplan LK 50.   
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Fordel af boligtyper  

Revideringen fastholder antallet af boliger, dog med en anden fordeling mellem de tre 

boligtyper. Et antal boliger svarende til én Gårdklynge bliver fordelt som Engklyngeboliger i 

stedet. 

Parkering 

Lokalplanen sikrer, at Livsnerven slutter ved den tværgående sti, hvilket betyder, at 

trafiksikkerheden øges og, at parkering til Engklyngerne foregår på østlig side af stien. Disse 

ændringer skaber også rum for parkeringsarealer, der trækker p-pladser og trafik væk fra 

Livsnerven.  

Administrationen foreslår, at parkering til Gade- og Engklyngerne foregår på samlede 

parkeringsarealer henholdsvis nær adgangsvejen og nær den tværgående sti. Dette betyder, 

at kommende beboere i Engklyngerne færdes til fods på tværs af stien til de enkelte klynger. 

Dette vil fritlægge Engklyngerne og understøtte hensigten om et varieret boligudbud. Hvis 

man som kommende beboer er interesseret i bolignær parkering, så kan man bo i en 

Engklyngebolig tæt på p-pladsen eller i Gårdklyngerne, hvor administrationen foreslår at 

bibeholde parkering i gårdrummene. 

Vejadgang 

Lokalplanen fastlægger, at Langskelsvej skal vejbetjene området. Lokalplanen giver desuden 

mulighed for at etablere en midlertidig vejadgang til Engklyngerne langs lokalplanområdets 

sydlige grænse (se lokalplanens kortbilag 3). Det giver mulighed for, at området kan sælges 

til to købere, og hvis Engklynger skal udvikles først, så kan det ske uafhængigt af 

udviklingen af det øvrige område. Lokalplanen sikrer også, at den midlertidige vej lukkes 

inden de øvrige klynger tages i brug. 

Belægning på Livsnerven 

Forslaget lemper kravene om belægninger på Livsnerven. I stedet for tidligere krav om 

teglklinker på hele arealet sikrer lokalplanen, at der ikke kan anvendes asfalt i Delområde D 

(Livsnerven), og at der skal anvendes mindst to forskellige belægninger. Dette vil sikre en 

hvis kvalitet og variation i belægningen. 

Belysning 

Lokalplanen sikrer, at der ved den tværgående sti opføres pullertbelysning, som sikrer 

færdslen på stien uden at skabe lysgener for beboere og naboer. Armaturet kan eksempelvis 

være Bysted-pullerten, som også står langs skolestien. 

Facadeforskydninger 

Lokalplanen sikrer, at boligbebyggelsen opføres med facadeforskydninger á minimum 0,5 

meter. Dette vil være med til at sikre en varieret facade, der kan skabe gode rumligheder 

både i gårdmiljøerne og i de enkelte boliger. 
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Variation af byggematerialer 

Lokalplanens krav til variation i facaderne ændres. Lokalplanen sikrer, at 30 % af facaderne i 

den enkelte klynge skal opføres i henholdsvis træ og tegl. Dette giver mere fleksibilitet og 

sikrer samtidig, at facaderne opføres med en hvis variation. Til lokalplanen tilføjes det, at 

tage også kan opføres i røde lertegl, sort stål (pandeplader) og naturskifer. Lokalplanen 

sikrer også, at der kan opføres solcelleanlæg på tagfladerne, så længe anlæggene følger 

tagfladen og er i samme farve som tagfladen (på nær ved sedum tag, hvor anlægget må være 

sort). 

Afvigende bemærkninger 

Venstre ønsker følgende afvigende mening offentliggjort med planforslaget: 

1. at område A1 ændres til Enghuse 

2. at der indføres mulighed for tilkørsel og parkering ved område C 1, 2 og 3 

3. at parkeringspladser i det sydlige område ved B2 reduceres tilsvarende 

4. at lokalplanen giver mulighed for, at lave en tunnel til C1, 2 og 3, som 

beboerne selv betaler. 

Lovgrundlag  

Når et lokalplanforslag er i høring, må man ikke bebygge på eller i øvrigt udnytte det areal, 

som ligger indenfor lokalplanens område, på en måde så det er i strid med 

lokalplanforslaget, planlovens § 17, stk. 1. Dette gælder kun indtil lokalplanen er godkendt i 

sin endelige form og højst i et år efter, at lokalplanforslaget er sendt i høring, jf. Planlovens § 

17, stk. 4. 

Hvordan sender du indsigelser eller kommentarer? 

Hvis du har indsigelser eller kommentarer til det reviderede planforslag kan du sende dem 

til  

Lejre Kommune 

Center for Teknik & Miljø 

Møllebjergvej 4 

4330 Hvalsø  

eller e-maile dem til plan@lejre.dk, så vi har dem senest torsdag den 2. januar 2020. 

 

Med venlig hilsen 

 

Christian Weber Juncker 

Byplanlægger 

Lejre Kommune 

 


