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En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område 
i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset område og i nogle 
tilfælde blot en enkelt ejendom.

Lokalplanen fastsætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og 
brugere af området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den fremtidige 
arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på de enkelte ejendomme. 
Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, offentlige institutioner, hvor der må 
bygges, hvordan bebyggelsen skal se ud, og om der eventuelt slet ikke må bygges.

En lokalplan kan tillige indeholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og 
eventuelle forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Det kan eksempelvis dreje 
sig om udført kloakering, tilslutning til fællesanlæg eller etablering af fælles opholds- 
og parkeringsarealer.

En lokalplan medfører ikke forbud mod at fortsætte af eksisterende lovlig anvendelse 
af ejendommen. Men hvis en ejer, lejer eller bruger af en ejendom ønsker at ændre i de 
eksisterende forhold, må det ikke ske i strid med lokalplanen.

En lokalplan er således ikke en handlingsplan, der medfører handlepligt for grundejerne. 
Af samme grund kan man ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning gennemfø-
res.

Kommunalbestyrelsen har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, 
anlægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er at sikre, 
at Kommunalbestyrelsen foretager en planlægningsmæssig vurdering af projektet og 
samtidig sikre offentlighedens kendskab til den kommunale planlægning. Overførsel af 
arealer fra landzone til byzone sker også ved en lokalplan.

Derudover kan Kommunalbestyrelsen skønne, at der er behov for at udarbejde en 
lokalplan for et givent område, eksempelvis for at løse nogle konkrete problemer.

En lokalplan må naturligvis ikke være i strid med kommuneplanen eller anden overord-
net planlægning eller sektorplanlægning. 

Hvis en lokalplan ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, kræver lokalpla-
nens vedtagelse en ændring af kommuneplanen. Dette kan ske ved at udarbejde et 
tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillæg er også omfattet af en lovbestemt 
procedure.

En lokalplan kan kun ændres ved, at der udarbejdes en ny lokalplan. Man har dog 
mulighed for at søge en dispensation fra lokalplanens bestemmelser. En dispensation 
forudsætter, at der er tale om mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestem-
melser, og at det ansøgte ikke strider mod formåls- og anvendelsesbestemmelserne.

Om lokalplaner

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanens indhold

Eksisterende lovlig 
anvendelse

Lokalplanpligt

Forholdet til anden 
planlægning

Dispensation
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Redegørelse

Lars og Judy Vallø Hansen købte Hyllegården i november 1979 af en K.B. Nielsen. På det tidspunkt var 

der en lille grisestald og en mindre kostald i de oprindelige længer. Lars og Judy etablerede moderne 

svineproduktion og har igennem ca. 30 år udvidet gården ad flere omgange for at opnå en sobesætning 

på ca. 650 søer. I 2000 blev der bygget en småsvinestald på Lars’ forældres ejendom i Kr. Sonnerup, som 

blev drevet i et jordbrugsfællessskab med Hyllegården. 

I 2006 blev et generationsskifte sat i gang, hvor Lars og Judys søn, Mads Vallø, overtager halvdelen af 

landbruget. Generationsskiftet gennemførtes i 2013, hvorefter Mads ejer Hyllegården, hvor han i dag bor 

med sin kone og børn.

Efterhånden som Hvalsø by voksede sig ud mod Hyllegården med Sarbjerg-udstykningen, har det været 

givet,  at Hyllegården ikke kunne udvikle sig til et tidssvarende landbrug. Derfor har familien været klar 

over, at der skulle findes en alternativ måde at anvende Hyllegårdens jorder på. Lige før kommunesam-

menlægningen i 2007 var der planer om etablering af en golfbane på arealerne, men disse planer blev 

skrinlagt, da Lejre Kommune vurderede, at Hyllegården stor set var det eneste store område, hvor det 

var muligt at udvide Hvalsø, da Hvalsø på alle de andre sider er omkranset af beskyttelseszoner. 

kom også en fodermesterbolig til og an-

dre driftbygninger senere. De omkringlig-

gende markarealer hørte til Hyllegården. 

På et tidspunkt blev der tilkøbt et jord-

stykke fra naboejendommen, der i dag 

ejes af familien Hegedys.

Hyllegårdens og områdets historie

Hyllegården er opført omkring år 1875; den gang hed den Hyldedrussegård, hvilket senere er blevet til 

Hyllegården. Gården fremstod den gang som en firelænget gård med et stuehus og 3 længer, senere 
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Lokalplanens område og zonestatus

Lokalplanområdet er mod øst afgrænset af Hvalsø By med Sarbjergudstykningen og Den grønne Kile, 

som tætteste naboer. Mod nord ligger der nogle landbrugsarealer mellem lokalplanområdet og jernba-

nen. Mod vest ligger der nogle landsbrugsarealer og en gammel banevold fra Midtbanen. Mod syd ligger 

et meget kuperet landskab som falder ned mod Elverdamsåen og Jerndalen. Selve lokalplanområdet lig-

ger i sig selv i et meget kuperet landskab. Lokalplanområdet støder mod sydvest op til et landskab som 

er udpeget som særligt værdifuldt landskab og som spredningskorridor for flora og fauna.

Lokalplanområdet udgør 27 ha, som i dag ligger i landzone. Lokalplanområdet bliver inddelt i delområ-

der, hvoraf delområde A, B og C overgår til byzone med lokalplanen.

Lokalplanens baggrund og formål

Området ved Hyllegården blev udlagt som nyt boligområde i Lejre Kommuneplan 2009 og kunne i følge 

rækkefølgeplanen lokalplanlægges i 2014. Baggrunden for ønsket om at skabe et nyt boligområde ved 

Hyllegården var også et ønske om at skabe en mere harmonisk afgrænsning af byranden mod det åbne 

land.

Det er lokalplanens formål at gøre det muligt at skabe en bæredygtig byudvikling ved Hyllegården og 

derved udvide Hvalsø By mod vest. Samtidigt skal lokalplanen sikre, at bebyggelsen passes bedst muligt 

ind i landskabet, at gennemgående stisystemmer og grønne korridorer føres igennem til de nye bolig-
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områder samt en optimal udnyttelse af solenergi, jordvarme og lignende.

Lokalplanens indhold

Denne lokalplan indeholder en rammelokalplan for hele Hyllegårdsudstykningen og en detaillokalplan 

for 1. etape. Rammedelen fastlægger den overordnede vejstruktur, stinet, beplantning, afgrænsning mod 

det åbne land og udlægning af grønne områder samt inddeling i delområder. Derudover  indeholder 

lokalplanen detaljerede bestemmelser for 1. etape, som udgør delområde A, B og C. Lokalplanen giver 

mulighed for, at der i delområde A kan opføres ca. 25 parcelhuse/villaer i 1½-2 plan. I delområde B kan 

opføres 20-25 bæredygtige boliger, som træhuse eller COB-huse (blanding af ler, grus og halm). I delom-

råde C kan opføres 20-25 handicapvenlige boliger.

Delområde A

Ejeren af Hyllegården ønsker at etablere en parcel- og villabebyggelse, som tilpasses og underlægger sig 

det smukke og kuperede landskab, som bebyggelsen bliver en del af og grænser op til. Bebyggelsen og 

vejene vil følge højdekurverne i terrænet på kanten af den smukke dalsænkning, hvorved der opnås en 

organisk og smuk struktur ved placeringen af de enkelte huse. Med inspiration fra amerikanske villaveje 

ønsker ejeren at skabe en let og åben villavej, hvor der ikke må plantes hække og opsættes hegn ud til 

vejskel, hvorved der opnås nogle åbne forhaver. Der udlægges et 12 meter bælte til vej og grønt areal 

mellem grundene. Langs vejen etableres en allé af træer af 3-4 forskellige træsorter.

 

Delområde B

Foreningen Frikøbing ønsker at etablere en økologisk bosætning, hvor bæredygtighed og fællesskab er 

kerneværdier. Frikøbing ønsker at være både socialt, økonomisk og miljømæssig bæredygtige – at opti-

mere brugen af lokale vedvarende ressourcer, begrænse spild, være selvforsynede, at kunne favne rum-

melighed og forskellighed og at kunne hjælpe hinanden til selv at klare tingene indenfor bosætningen. 

 

Frikøbing vil opføre 20-25 boliger samt et fælleshus. Området skal være bilfrit, idet parkering vil foregå 

ved ankomst til området. Frikøbing tilkøber desuden et areal, som vil ligge udenfor lokalplanområdet og 

skal anvendes til frugtlund, dyrkningshaver og naturlegeplads.

Nogle af husene etableres som COB-huse (blanding af ler, grus og halm). Disse bygninger, der etableres 

med halm som primære isolerende element, kan fravige isoleringskravet for lavenergibebyggelse, for 

dermed blot at leve op til de almindeligt gældende isoleringskrav på tidspunktet for ansøgning om byg-

getilladelse. Til gengæld er COB-husene bygget af bæredygtige materialer, hvor der kun har været brugt 
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meget lidt energi i fremstillingen, ligesom de i videst muligt omfang vil blive forsynet med lokalt produ-

ceret vedvarende energi fra boligområdet selv.

Til delområde B skal der anlægges 1,5 parkeringspladser per grund mod normalt 2, da områdets beboere 

ønsker at prioritere kollektiv trafik samt delebilsordning. Da selve beboelsesområdet holdes bilfrit, skal 

parkeringsenhederne etableres samlet ved indgangen til området, nær Åsen.

Der etableres en central sø til regnvandsopsamling fra de enkelte boliger, der ikke lader regnvandet an-

vende eller nedsive på egne grunde. Frikøbing ønsker at etablere et pilerenseanlæg til håndtering af de-

res spildevand, så spildevandet også bliver udnyttet lokalt i form af produktion af pil, som kan anvendes 

til fyringsformål.

Delområde C

Fonden Mariehjemmene ønsker at etablere et botilbud til ca. 20-25 unge voksne med udviklingshæm-

ning og nedsat fysisk funktion på en del af Hyllegårdens areal. Der vil være tale om 2.400 m2 etageareal 

og en grund på 5-6.000 m2. Grunden ønskes placeret i den nordøstlige del af Hyllegårdsudstykningen 

ved Åsen. De ønsker at etablere 20-25 boliger af 65-75 m2 samt fælleshus og servicearealer. Bag bofæl-

lesskabet for handicappede står en lokal forældregruppe, som har nogle efterhånden voksne børn, som 

de gerne vil have inkluderet i lokalmiljøet. Forældrene ønsker et anderledes botilbud med fokus på kost 

og økologi. De ser perspektiver i et tæt samarbejde med Frikøbing, idet de ser en mulighed for, at de 

unge handicappede kan bidrage til for eksempel grøntsagsdyrkningen, pleje af grønne områder m.m.

 

Handicapboligerne etableres efter lov om friplejeboliger. Der oprettes en selvejende institution, der 

står for finansiering og drift af boligerne, dvs. uden kommunal medfinansiering. Boligerne bliver også 

etableret uden om den kommunale boligforsyning, så boligerne også kan udbydes til andre end Lejre 

Kommune. Efter lov om friplejeboliger ejer den selvejende institution boliger og servicearealer - og dri-

ver servicedelen. Den selvejende institution skal være certificeret af Socialstyrelsen for at kunne drive 

friplejeboliger. 
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Forhold til anden 
planlægning og lovgivning
Lejre Kommuneplan 2013

Lokalplanområdet er i Lejre Kommuneplan 2013 udlagt som rammeområde 6.B18 Hyllegården, og kan 

jævnfør kommuneplanens rækkefølgeplan lokalplanlægges i 2014.

Rammebestemmelser for 6.B18 Hyllegården

Generel anvendelse: Boligområde.

Specifik anvendelse: Blandet boligbebyggelse.

Konkret anvendelse: Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Zonestatus: Området er beliggende i landzone, men skal ved lokalplanlægning overgå til byzone.

Max. bebyggelsesprocent: 30 % for åben-lav boligbebyggelse, 40 % for tæt-lav boligbebyggelse.

Beregningsmetode for bebyggelsesprocent: For den enkelte ejendom.

Max. antal etager: 2 etager.

Max. højde: 8,5 m.

Min. grundstørrelse: Grunde med åben-lav boligbebyggelse skal have en grundstørrelse på minimum 

1000 m².

Særlige bestemmelser: En del af arealet er udlagt som biologisk spredningskorridor og i et område med 

særlige landskabelige værdier samt i udpegede kirkeomgivelser. 

Bæredygtighed: Det skal ved lokalplanlægning sikres:

•  at boligerne opføres som lavenergiboliger. Ved lavenergiboliger forstås boliger, der på tidspunktet for 

ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, 

der er fastsat i bygningsreglementet.

•  at bebyggelsens retning og placering er optimal i forhold til udnyttelsen af solenergi, jordvarme og 

lignende.

•  at gennemgående stisystemer og grønne korridorer føres igennem til nye boligområder.

•   at byggeriet indpasses i landskabet, og terrænregulering minimeres.

•  at den grønne kile videreføres ud til det åbne land.

•  at indsigtslinjen til kirken respekteres ved at byggeriet bliver lavt, f.eks. med en maksimal højde på 5 

m, der hvor det er relevant.

•  at bebyggelse og tilplantning sker under hensyn til realisering af spredningskorridoren for plante- og 

dyreliv langs åen.
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Kommuneplantillæg

Da det på grundlag af landskabets kurver har været nødvendigt at ændre lidt på rammeafgrænsningen, 

er det samtidigt med udarbejdelsen af denne lokalplan nødvendigt at udarbejde et kommuneplantilllæg, 

som ændrer på rammeafgrænsningen.

Fingerplan 2013

Ifølge Fingerplan 2013 skal det ved kommuneplanlægning sikres, at byudvikling i Det øvrige Hovedstads-

område sker i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af andre bysamfund. Hyllegårdsudstyk-

ningen ligger i tilknytning til Lejre Kommunes kommunecenter, tæt på Hvalsø station, og skal være med 

til at sikre en pænere afrunding af Hvalsø mod det åbne land.

Zoneforhold

Lokalplanområdet ligger i landzone. Med denne lokalplan bliver lokalplanens delområde A, B og C over-

ført til byzone.

Museumsloven

Roskilde Museum skal høres om arkæologiske fund.

Naturbeskyttelsesloven

Indenfor lokalplanområdet ligger 2 mindre søer som er omfattet af Naturbeskyttelsesloven § 3.

Den sydlige del af lokalplanområdet gennemskæres af et bevaringsværdigt dige, som er med til at mar-

kere den gamle stjerneudstykning fra udskiftningen af den oprindelige Hvalsø landsby i 1793. Lokalplanen 

sikrer bevaring af dette dige, der dog jævnfør lokalplanen kan gennembrydes af en adgangsvej til den 

sydlige del af området.

Grundvands- og drikkevandsinteresser

Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Lokalplanen indeholder 

derfor bestemmelse om, at der inden for området ikke må etableres aktiviteter eller anlæg, der indebæ-

rer risiko for nedsivning af forurenende stoffer.

Jordforurening

Der er ikke registeret jordforurening i lokalplanområdet.

Spildevand og regnvand

Der bliver udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen, som regulerer håndteringen af lokalplanområdets 

spildevand og regnvand. Lokalplanen regulerer også håndteringen af regnvand og foreskriver, at regn-
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vand skal håndteres lokalt.

Støj

Hvalsø Skytteforening har siden 1969 haft til huse på Åsen 1A, som ligger lige nordøst for lokalplanom-

rådet. Hvalsø Skytteforening fik en miljøgodkendelse i 1995, og der skydes i øjeblikket udendørs på 50 

meterbanen 1-2 hverdagsaftener om ugen i sommerhalvåret. I forbindelse med planlægningen af det 

eksisterende boligområde ved Sarbjerg i 2001, blev der udført støjdæmpende foranstaltninger og sik-

kerhedsforanstaltninger, så der i dag er en 3,4-4 meter høj støjvold mod øst og vest samt en 9 meter 

høj sikkerheds- og støjvold mod syd.  Desuden blev der opsat 3 blændere, som er stål- og træbeklædte 

støjskærme, der er hængt op over banen.

Hvalsø-Osted Jagtforening har siden 1974 haft en flugtskydningsbane på Åsen 1B, et areal som de har 

lejet af Lejre Kommune. Hvalsø-Osted Jagtforening har en forpagtningsaftale med Lejre Kommune, som 

udløber den 30. september 2026, men skal afstå arealet, hvis Lejre Kommune ønsker at udnytte arealet 

til byggemodning eller anden udnyttelse. Hvalsø-Osted Jagtforening fik en miljøgodkendelse i 2004, og 

der skydes i øjeblikket en hverdagsaften om ugen på flugtskydningsbanen, og der holdes turneringer ca. 

1 gang om måneden. I forbindelse med planlægningen for boligområdet ved Sarbjerg i 2001 blev der ved 

standpladserne opsat 7 meter lange og 2,5 meter høje støjskærme. 

Sydvest for lokalplanområdet ligger der en knallertbane på en grund, som kommunen ejer. Knallertba-

nen fik en miljøgodkendelse fra Roskilde Amt i 1998, og har i de mellemliggende år ikke givet anledning 

til klager. Der bliver kørt på banen lørdag formiddag og onsdag aften i sommerhalvåret. Knallertbanen 

vil komme til at ligge henholdsvis 150 og 200 meter fra delområde F og G. I forbindelse med detajlplan-

lægningen af disse områder bør det overvejes, om knallertbanen fortsat skal være i drift. Knallertbanen 

ligger 300 meter fra delområde A, og beregninger har godtgjort, at knallertbanen ikke bidrager til over-

skridelse af støjgrænserne.

Konklusion

Begge skydebaner og knallertbanen har miljøgodkendelse og overholder gældende støjgrænser. Der 

har ikke været støjklager over skydebanerne og knallertbanen. Selv om skydebanerne og knallertbanen 

overholder de gældende støjgrænser, vil banernes blotte tilstedeværelse påvirke den nye udstyknings 

attraktionsværdi. Der er ikke de store støjgener forbundet med Hvalsø Skytteforenings aktiviteter på 

Åsen 1A, og det er ikke så tit, at der er aktiviteter på knallertbanen. Knallertbanen vil kunne konverte-
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res til en BMX-bane, hvis deres aktiviteter skulle vise sig at være uforenelige med et nyt boligområde. 

Aktiviteterne på flugtskydningsbanen på Åsen 1B vil, selv om de vejledende grænseværdier overholdes, 

påvirke det nye boligområdes attraktionsværdi væsentlig på grund af støj.  

Jagtforeningen får hvert år en tilladelse til at skyde ind over Hyllegårdens jorder, fordi der er en sikker-

hedsafstand i skudretningen på 300 meter. Denne tilladelse vil formentlig ikke blive givet fremover, da 

skydebanens aktiviteter vil påvirke salgsprisen af de nye grunde. Der bør derfor arbejdes på at finde en 

ny beliggenhed til flugtskydningsbanen.

Vandforsyning

Lokalplanområdet ligger i Hvalsø Vandværks forsyningsområde, som derfor skal forsyne lokalplanområ-

det med vand.

Varmeforsyning

Byggeri inden for lokalplanområdet skal opføres som lavenergibebyggelse. Ejendommene i lokalplan-

området kan derfor ikke kræves tilsluttet fjernvarme, men kan supplere med fjernvarme, hvis det er 

økonomisk rentabelt. Med lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen 

om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i 

bygningsreglementet (det til enhver tid gældende). COB-huse kan undtages fra kravet om lavenergibe-

byggelse.

Veje og trafik

Det rådgivende konsulentfirma MOE har udarbejdet en trafikanalyse af mulige adgangsveje til Hyllegår-

den, og har anbefalet, at der etableres en ny vej igennem Den grønne Kile til forsyning af hovedparten 

af den nordlige del af lokalplanområdet. Den sydligste del af lokalplanområdet vejbetjenes fra Urteha-

ven, mens delområde B og C vejbetjenes fra Åsen.

Miljøvurdering af planer og programmer

Efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, 

hvis en given plan må antages at få væsentlig virkning på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlæg-

ger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse 

planer skal derfor ”screenes”, dvs. 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 
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miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der bliver gennemført en egentlig miljøvurdering.

Da området omkring Hyllegården blev udlagt som kommende boligområde i Lejre Kommuneplan 2009, 

blev der foretaget en miljøvurdering, og konklusionerne herfra blev indskrevet i rammebestemmelserne 

for det kommende boligområde ved Hyllegården 6.B18. Rammebestemmelserne danner grundlag for ud-

arbejdelsen af lokalplanen; derfor skal der ikke udarbejdes en særskilt miljøvudering af denne lokalplan.

Bæredygtighed

Energi

Al boligbebyggelse indenfor lokalplanområdet skal opføres som lavenergibyggeri. For at opfylde kravene 

til lavenergibebyggelse, vil en del af grundejerne vælge at opfylde kravet ved at opsætte solceller, andre 

ved at højisolere og andre igen ved begge dele. Det reducerer områdets CO
2-udledning i forhold til om-

råder, hvor der ikke er stillet krav om lavenergibyggeri. Lokalplanområdets varmeforbrug skal være redu-

ceret, fordi området skal leve op til højere isoleringskrav end bygningsreglementets basiskrav. Desuden 

vil en stor del af områdets varmeforbrug være dækket af jordvarme, mens det tilstødende boligområde 

mod øst er dækket af fjernvarme.

Transport

Cyklister og gående bliver ledt ad nye stisystemer til stier i Den grønne Kile, hvor der er stiforbindelser 

til Hvalsø Skole, Børnehuset, Hvalsø Bymidte og stationen m.m. Lokalplanområdet er tilrettelagt så 

der er gode stiforbindelser til Hvalsø station, hvorfra der er forbindelse mod Holbæk/Kalundeborg og 

Roskilde/København. Trafikanter, der ikke ønsker at anvende den kollektive trafik, ledes fra lokalplanom-

rådet ud på Horseager, hvorfra der er gode vejforbindelser mod Ringsted, Lejre, Roskilde og København. 

En mindre del af biltrafikken vil også blive ledt ind ad Åsvejen gennem viadukten til vejforbindelser til 

Holbæk og København.

Vand

Regnvand indenfor lokalplanområdet skal håndteres lokalt ved enten at etablere grøfter, regnbede, per-

meabel belægning, infiltrationsplæner, rendefaskiner, faskiner, grønne tage eller lignende. Regnvandet 

kan også genanvendes eller ledes til regnvandsbassiner/-søer.

Affald

En del af delområde B er opført i cob (blanding af ler, grus og halm), som er bæredygtige materialer, der 

er nedbrydelige. Desuden udgør de fremtidige beboere i delområde B en gruppe af ressourcebevidste 
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borgerne, som både vil minimere forbruget og genanvende i langt højere grad end den gennemsnitlige 

borger. Delområde A og C vil primært benytte de kommunale affaldsordninger.

Fysiske rammer

Lokalplanområdet er placeret på et højdedrag, og der vil derfor ikke være problemer med oversvøm-

melser i forbindelse med klimaændringer. Områdets lokale nedsivning af regnvand betyder også, at de 

tilstødende boligområders regnvandsledninger ikke belastes yderligere.

Området er planlagt, så borgerne trygt kan færdes ad stisystemerne. Delområde B bliver etableret som 

et socialt fællesskab, der i særlig grad favner rummelighed og forskellighed, hvor man tager vare på hin-

anden. Delområde C er planlagt til handicapboliger, og det betyder, at området fysisk tager højde for, at 

det skal være tilgængeligt for alle.

Grønne korridorer og stisystemer er ført ind gennem lokalplanområdet fra Den grønne Kile og ud i land-

skabet. Blå/grønne elementer som regnvandssøer, grøfter, regnbede og grønne tage vil være med til at 

skabe en øget biodiversitet.

Byliv

Indenfor lokalplanområdet vil der være grønne områder, hvor der vil være mulighed for fælles arrange-

menter og samvær. Desuden vil der i delområde B være et fælleshus med aktiviteter for delområdets 

beboere, som på sigt også kan være for andre borgere.

Sundhed

Der vil komme nye stier i området, som vil skabe mulighed for nye vandre-, løbe-og cykelruter. Det vil 

ikke kun øge de nye beboeres, men også de nuværende Hvalsøborgeres muligheder for at dyrke motion. 

Lokalplanområdet ligger midt i et fantastisk landskab, hvor der vil være rige muligheder for at komme 

tæt på naturen og få lys, luft og fred.

Mangfoldighed

Denne lokalplan giver mulighed for et mangfoldigt udbud af boliger - lige fra halmhuse til femkantede 

huse, store villaer og handicapvenlige boliger - som henvender sig til en mangfoldig gruppe af beboere.

Totaløkonomi

Der er ikke regnet på totaløkonomien, da lokalplanområdet er en privat udstykning.
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Lokalplanens bestemmelser

Med hjemmel i lov om planlægning - lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013

 - fastsættes følgende bestemmelser for området nævnt i § 2:

                                                                                                                                                                                                      

§ 1 Formål med lokalplanen 

  Lokalplanens formål er:

§ 1.1 at muliggøre byudvikling ved Hyllegården.

§ 1.2 at indpasse bebyggelsen bedst muligt i det bakkede landskab og til det omkringliggende 
værdifulde landskab.

§ 1.3 at sikre, at gennemgående stisystemmer og grønne korridorer føres igennem til de nye 
boligområder.

§ 1.4 at sikre en optimal udnyttelse af solenergi, jordvarme og lignende.

§ 2 Område og zonestatus

§ 2.1 Lokalplanen omfatter dele af matrikelnummer: 11a og 5cg, begge Kirke Hvalsø By, Kirke 
Hvalsø.

§ 2.2 Lokalplanområdet inddeles i delområderne A, B, C, D, E, F, G, H, I og J, som vist på kortbi-
lag 2. Lokalplanen er en rammelokalplan for hele lokalplanområdet, som fastlægger ind-
delingen i delområder, den overordnede vejstruktur, udlægningen af grønne områder og 
stier samt afgrænsningen mod det åbne land. Lokalplanen er samtidig en detaillokalplan 
for delområde A, B og C.

§ 2.3 Lokalplanens delområde A, B og C overføres med denne lokalplan til byzone.

§ 2.4 Lokalplanens delområde D, E, F, G, H, I og J skal detailplanlægges, inden disse områder kan 
tages i anvendelse. Delområde D, E, F, G, H, I og J forbliver i landzone, indtil de er detail-
planlagt.

§ 3 Lokalplanområdets anvendelse

§ 3.1 Delområde A skal anvendes til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse.

§ 3.2 Delområde B skal anvendes til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, 
fælleshus, liberalt erhverv, gårdbutik samt mindre værkstedsvirksomhed, som ikke giver 
anledning til gener.

§ 3.3 Delområde C skal anvendes til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse eller offent-
lige formål som institution, handicapboliger, servicebygninger, socioøkonomisk virksom-
hed og lignende.
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§ 3.4 Delområde D skal anvendes til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse.

§ 3.5 Delområderne E, F, G, H, I og J skal anvendes til åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse. 

§ 4 Udstykning

§ 4.1  I delområde A må ingen grund udstykkes mindre end 1.000 m2.

§ 4.2 I delområde B skal udstykning ske efter principperne i den situationsplan, som er vist på 
kortbilag 2.B1. Ingen grund i delområde B må udstykkes mindre end 300 m². 

§ 4.3 I delområde C kan udstykkes yderligere.

§ 5 Veje, stier og parkering

§ 5.1 Delområde A vejbetjenes fra ny vej til Horseager. Til delområde A skal der anlægges 2 
parkeringspladser pr. bolig på egen grund. Garage/carport kan tælles med.

§ 5.2 I delområde A anlægges boligvejene med et vejudlæg på 11 m, med en kørebane befæ-
stet med asfalt på 5 m. På den ene side af vejene anlægges en græsarmeret rabat på 2,5 
m., hvor der kan holde biler. På den anden side anlægges en græsbevokset rabat med 
solitære træer. Desuden anlægges der et fortov på 1,5 m på den ene side. Se kortbilag 3.

§ 5.3 Delområde B vejbetjenes fra Åsen. Til delområde B skal der anlægges 1,5 parkeringsplads 
pr. grund. Parkeringsenhederne skal etableres samlet på en parkeringsplads ved Åsen. 
Garage/carport kan tælles med. Der skal anlægges brandveje internt i området.

§ 5.4 Delområde C vejbetjenes fra Åsen eller fra ny vej til Horseager. Til delområde C skal der 
anlægges 1,5 parkeringsplads pr. bolig på en fælles parkeringsplads ved Åsen. Der skal 
anlægges brandveje internt i området.

§ 5.5 Adgangsforholdene til de enkelte boliger skal udformes handicapvenligt efter SBi anvis-
ning 230 ”Anvisning om bygningsreglement 2010” kap. 2 og 3, eller nyeste standarder på 
området.

§ 6 Varmeforsyning

§ 6.1 Ny bebyggelse inden for lokalplanområdet skal opføres som lavenergibebyggelse. Med 
lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgning om byggetilla-
delse opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibebyggelse, der er fastsat 
i det gældende bygningsreglement.

 Bygninger, der etableres med halm som primære isolerende element, kan fravige 
isoleringskravet for lavenergibebyggelse, for dermed blot at leve op til de almindeligt 
gældende isoleringskrav på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse.

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering

Delområde A er reguleret af § 7.1 til § 7.6:

§ 7.1 Delområde A er udlagt med en bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom på maks. 
30 %.
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§ 7.2 I delområde A kan boliger bygges i flere niveauer på den enkelte grund, for at optage et 
evt. terrænfald på grunden i bygningerne. Bebyggelse i delområde A må opføres i højst 2 
etager med op til 2 forskudte planer. 

 For delområde A er der fastlagt niveauplaner for de enkelte grunde på Kortbilag 5.A.

§ 7.3  I delområde A må bygninger med saddeltag ikke overstige 7,5 m fra det/de fastsatte 
niveauplaner.

§ 7.4 I delområde A må bygningerne med fladt tag eller ensidig taghældning ikke overstige 6,5 
meter fra det/de fastsatte niveauplaner.

§ 7.5 Den maksimale gulvkote i stueplan svarer til det fastsatte niveauplan for den enkelte 
grund, se kortbilag 5.A.

§ 7.6 Al bebyggelse i delområde A skal opføres bag byggelinjen, som ligger 5 m fra vejskel. Se 
kortbilag 3.

Delområde B er reguleret af § 7.7 til § 7.11:

§ 7.7 Delområde B er udlagt med en bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom på maks. 30 
%. Indenfor delområde B vil der desuden være mulighed for etablering af dobbelthuse 
med en bebyggelsesprocent på 40. Indenfor delområde B er der desuden mulighed for 
en bebyggelsesprocent på 40% på parcel 2, 3 og 4.
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§ 7.8 Niveauplaner for delområde B er fastlagt for den enkelte grund på kortbilag 5.B. Højden 
på byggeri inden for delområde B må ikke overstige 8,0 m målt fra fastlagt niveauplan. På 
parcel 6, 7, 8, 9, 10 og 11  (Kortbilag 2.B1) må byggeri ikke overstige 6,5 m målt fra fastlagt 
niveauplan.

§ 7.9 Bebyggelse på parcel 6, 7, 8, 9, 10 og 11 (Kortbilag 2.B1) må opføres i højst 2 etager med op 
til to forskudte planer eller som 2 etageplaner over øverste niveau med fritlagt kæl-
deretage. Bebyggelse i det resterende delområde B (Kortbilag 2.B1) må opføres i højst 2 
etager med op til to forskudte planer. 

§ 7.10 Al bebyggelse i delområde B skal etableres i en afstand af minimum 3 m til brandvejen/
den interne sti, som er vist på kortbilag 2.B1, dog kan boliger på parcel 12, 13, 14, 15 & 16 
placeres frit af hensyn til støjreducering fra togbane, og fordi de ikke samler sig omkring 
centrale stiforløb.

§ 7.11 Indenfor delområde B kan der opstilles midlertidige flytbare pavilloner til beboelse i op til 
3 år regnet fra byggetilladelsesdatoen. Pavillonerne må maksimalt være i et plan og have 
en maksimal højde på 4 m.

Delområde C er reguleret af § 7.12 til § 7.14:

§ 7.12 Delområde C er udlagt med en bebyggelsesprocent på maks. 40%.

§ 7.13 Højden på byggeri indenfor delområde C må ikke overstige 5,0 m.

§ 7.14 Bebyggelse i delområde C må opføres i højst 1 plan. 

§ 8 Bebyggelsens ydre fremtræden

Delområde A er reguleret af § 8.1 til § 8.6:

§ 8.1 I delområde A skal facaderne fremstå i blank mur af lertegl, pudsede/filsede, træ, forpati-
neret zink, glas, skifer eller eternit.

 Facaderne skal fremstå i afdæmpede jordfarver defineret ved de NCS farver, som fremgår 
af bilag 4.

§ 8.2 Tage skal dækkes med sedum, sort tagpap, sorte/grå lertegl, sort/grå skifer, patineret zink 
eller glas.

 Der må ikke anvendes blanke og reflekterende tagmaterialer. Dog kan sorte solfangere, 
solcelleanlæg og lignende solenergianlæg opsættes, hvis disse følger tagfladen, og kun 
opsættes på sorte tagflader eller grønne tage. Lister, beslag o. lign. til montering af 
solenergianlæggene skal ligeledes fremstå sorte. Solenergianlæg skal være antirefleksbe-
handlede. Solenergianlæg kan også være en integreret del af taget, og vil derved blive 
betragtet som tagmateriale.

 Tage kan udformes med udhæng, og der kan opsættes markiser og udvendige persienner 
eller skodder.
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§ 8.3 Tage skal udføres med en hældning på mellem 2-50 grader. 

§ 8.4 Tagrender, nedløbsrør og taghætter skal udføres i zink.

§ 8.5 Vinduer og døre skal udføres i træ, metal eller komposit eller i en kombination af disse.

§ 8.6 Vinduer, døre, vindskeder, stern og lignende skal fremstå i farver som fremgår af bilag 4, 
men må ikke fremstå i følgende NCS farvekoder: 1510-Y40R, 1030-Y20R, 1005-Y20R, 1010-
Y20R, 1020-Y20R, 1020-Y80R og 1502-Y.

§ 8.7 Carporte, garager, udestuer, udhuse og lignende må kun udføres i samme materialer og 
farver som husets eller helt i træ.

Delområde B er reguleret af § 8.8 til § 8.14

§ 8.8 Facaderne i delområde B skal fremstå i kalket puds, i cob (blanding af ler, grus og halm), 
glas eller i træ.

 

 Facaderne skal fremstå i afdæmpede jordfarver defineret ved de NCS farver, som fremgår 
af bilag 4.

§ 8.9 Tage i delområde B skal dækkes med strå, sedum, sort tagpap, sorte lertegl, sort/grå 
skifer, sort ståltag, glas eller en sort/mørk træbeklædning. 

 Der må ikke anvendes blanke og reflekterende tagmaterialer. Dog kan sorte solfangere, 
solcelleanlæg og lignende solenergianlæg opsættes, hvis disse følger tagfladen, og kun 
opsættes på sorte tagflader eller grønne tage. Lister, beslag o. lign. til montering af 
solenergianlæggene skal ligeledes fremstå sorte. Solenergianlæg skal være antirefleks-
behandlede. Solenergianlæg kan også være en integreret del af taget og vil derved blive 
betragtet som tagmateriale.

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

§ 8.10 Tage i delområde B skal udføres med en hældning på mellem 2-45 grader. 

§ 8.11 Vinduer og døre i delområde B skal udføres i træ, metal eller komposit eller i en kombina-
tion af disse.

§ 8.12 Vinduer, døre, vindskeder, stern og lignende skal fremstå i farver som fremgår af bilag 4, 
men må ikke fremstå i følgende NCS farvekoder: 1510-Y40R, 1030-Y20R, 1005-Y20R, 1010-

Eksempler på cob-huse - arkitektur som kan forekomme i delområde B
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Y20R, 1020-Y20R, 1020-Y80R og 1502-Y.

§ 8.13 Carporte, garager, udhuse og lign. i delområde B skal udføres med facader helt i træ 
eller puds, og skal fremstå i farver, som er angivet på kortbilag 4, men må ikke fremstå i 
følgende NCS farvekoder: 1510-Y40R, 1030-Y20R, 1005-Y20R, 1010-Y20R, 1020-Y20R, 1020-
Y80R og 1502-Y.

§ 8.14 Eventuelle midlertidige flytbare pavilloner til beboelse skal fremstå i farver som fremgår 
af bilag 4, og må ikke fremstå med reklamer.

Delområde C er reguleret af § 8.15 til § 8.20

§ 8.15 Facaderne i delområde C skal fremstå i lertegl, kalk puds, i cob (blanding af ler, grus og 
halm), glas eller træ.

 Facaderne skal fremstå i afdæmpede jordfarver defineret ved de NCS farver, som fremgår 
af bilag 4.

§ 8.16 Tage i delområde C skal dækkes med strå, sedum, sort tagpap, sorte lertegl, sort/grå 
skifer, glas eller en sort/mørk træbeklædning. 

 Der må ikke anvendes blanke og reflekterende tagmaterialer. Dog kan sorte solfangere, 
solcelleanlæg og lignende solenergianlæg opsættes, hvis disse følger tagfladen, og kun 
opsættes på sorte tagflader eller grønne tage. Lister, beslag o. lign. til montering af 
solenergianlæggene skal ligeledes fremstå sorte. Solenergianlæg skal være antirefleks-
behandlede. Solenergianlæg kan også være en integreret del af taget og vil derved blive 
betragtet som tagmateriale.

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

§ 8.17 Tage i delområde C skal udføres med en hældning på mellem 2-45 grader. 

§ 8.18 Vinduer og døre i delområde C skal udføres i træ, metal eller komposit eller i en kombi-
nation af disse.

§ 8.19 Vinduer, døre, vindskeder, stern og lignende skal fremstå i farver som fremgår af bilag 4, 
men må ikke fremstå i følgende NCS farvekoder: 1510-Y40R, 1030-Y20R, 1005-Y20R, 1010-
Y20R, 1020-Y20R, 1020-Y80R og 1502-Y.

§ 8.20 Carporte, garager, udhuse og lign. må kun udføres i samme materialer og farver som 
husets eller helt i træ.

§ 9 Ubebyggede arealer

§ 9.1 De fælles friarealer skal anlægges og beplantes af udstykkeren i forbindelse med bygge-
modningen efter en samlet plan, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

§ 9.2 De fælles friarealer skal ligge som græsarealer, som kan beplantes med enkelte egnsty-
piske solitære træer og/eller buske. som eksempelvis vild æble, alm. røn, hunde- eller 
æblerose, syren, hæg, naur, fjeldribs, gedeblad, kornel, slåen, hvidtjørn eller alm. bøg. 
Græsarealerne skal slås 2 gange om året. Langs lokalplanens ydre grænse mod sydvest 
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etableres et græsbælte på 10 m, hvor en del heraf skal slås og vedligeholdes en trampesti i 
en meters bredde.

§ 9.3 Træer og anden beplantning må have en maksimal højde på 6,5 meter, hvor det ellers ville 
hindre effektiv udnyttelse af solenergi.

§ 9.4 I delområde A og C skal hegn i naboskel, mod vej, fælles friarealer og det åbne land 
etableres som hække eller levende hegn eksempelvis bøg, liguster eller taks. Hække og 
levende hegn kan suppleres med trådhegn på indersiden i en højde på maks. 1,2 meter. 
Der må ikke opsættes nogen form for plankeværk og lignende. I delområde A må der ikke 
plantes 2,50 meter fra vejskel.

§ 9.5 I delområde B må følgende hegnstyper anvendes til at afgrænse parceller/grunde: 

 1. Hegn med masker af den nedenfor viste type. Hegnspæle skal være i træ, og hegnet 
skal have en overlægger i træ. Hegnsnettet skal være i jern (der ruster) og maskerne kva-
dratiske eller diagonale i forhold til stolper og grundplan. Maskerne skal være kvadratiske 
og maskestørrelsen skal være minimum 10 x 10 cm. Klatrende beplantning på hegnene 
tillades. 

 2. Hegn bestående af vertikale flækkede, ubehandlede træstolper knyttet sammen med 
ståltråd. Der skal være ca. 7,5 cm imellem hver stolpe. Se referencebillede nedenfor. Klat-
rende beplantning på hegnene tillades.

  1.          2.

 Hegnets højde (både 1 og 2) må maksimalt være 1,8 m, med undtagelse af de markerede 
skelforløb, der er vist på på kortbilag 2.B2, hvor hegnshøjden maksimalt må være 1 m. 
På parcel 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12 må hegnet kun opsættes, hvis det bliver suppleret med 
udvendige klatreplanter eller anden beplantning.

 Skel imellem to parceller og imellem parceller og friarealer må desuden fremstå åbne eller 
med spredte buskplantninger (ikke hæk). 

§ 9.6  Indenfor lokalplanområdet kan der etableres regnvandsbassiner/-søer, som det for ek-
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sempel er vist på kortbilag 2.

§ 9.7 I delområde B skal der etableres en central sø til opsamling af det regnvand, der ikke 
bliver nedsivet eller brugt på de enkelte ejendomme.

§ 9.8 Placering af affaldscontainere skal overholde Lejre Kommunes Regulativ for Hushold-
ningsaffalds krav til opstilling og adgangsvej mv. Affaldscontainere i delområde B skal 
opstilles ved parkeringspladsen.

§ 9.9 Der må ikke indenfor lokalplanens område etableres udendørsoplag, herunder henstilling 
eller parkering af køretøjer over 3.500 kg, campingvogne, containere, både og lignende.

§ 9.10 Inden for lokalplanområdet kan der tillades opførelse af nødvendige tekniske anlæg til 
forsyning af området. Disse tekniske anlæg må ikke opføres uden Kommunalbestyrelsens 
særlige tilladelse.

§ 9.11 Det bevaringsværdige dige, som er vist med grøn streg på nedenstående kort, skal beva-
res, men kan gennembrydes af en vej, som vist på situationsplanen på Kortbilag 2.

§ 10 Terrænregulering

§ 10.1 Inden for lokalplanområdet må der kun terrænreguleres max. +/- 1,5 m. 

 Bestemmelsen gælder dog ikke ved etablering af regnvandssøer, veje og stier, idet volde 
og skråninger anlægges i forbindelse med byggemodningen af området.

§ 10.2 Den enkelte grundejer har mulighed for på egen grund at regulere terrænet op til et ni-
veau svarende til 0,1 meter lavere end det niveauplan, der er fastsat på kortbilag 3 for den 
pågældende parcel, på følgende vilkår:

 • Terrænregulering må ikke foretages nærmere skel end 0,5 meter fra vej- eller   
naboskel. 
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 • Terrænregulering kan slutte i skel mod fælles friarealer.

 • Skråningsanlæg må maksimalt anlægges i 1:2 ved opfyldning og 1:1½ ved afgrav-  
ning.

 

 • Der kan etableres støttemure, hvis de vender mod eget hus, og ikke er synlige fra vej 
eller landskab. Støttemurene kan udføres med en max. højde på 1 meter ved grunde med 
fald op til 3 m. Ved grunde med mere fald end 3 m kan der udføres støttemure op til 1,5 
meter. Støttemure må kun udføres i beton eller naturmaterialer. Desuden kan der etable-
res støttemur ved parkeringspladsen i delområde B.

§ 11 Grundvand og regnvand

§ 11.1 Der må ikke etableres aktiviteter eller anlæg, der indebærer risiko for nedsivning af for-
urenende stoffer.
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§ 11.2 Regnvandet skal håndteres og nedsives lokalt ved enten at etablere grøfter, regnbede, 
permeabel belægning, infiltrationsplæner, rendefaskiner, faskiner, grønne tage eller lig-
nende. Regnvandet kan også genanvendes til tøjvask, toiletskyld eller lignende eller ledes 
til regnvandsbassiner/-søer.

§ 12 Grundejerforening

§ 12.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden 
for lokalplanens område, bortset for delområde B, som skal oprette deres egen grund-
ejerforening.

§ 12.2 Grundejerforeningen skal oprettes, når 50 % af grundene i delområde A er solgt.

§ 12.3 Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

§ 12.4 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af veje, stier, grønne arealer, når 
disse er anlagt. Overtagelsen kan ske etapevis i takt med områdets udbygning, og area-
lerne overdrages med skøde til grundejerforeningen. Vedligeholdelse af stier og grønne 
arealer skal ske efter en samlet plan, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

§ 12.5 Hvis Lejre Kommune forlanger det, skal grundejerforeningen optage medlemmer fra 
tilgrænsende områder eller sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerfor-
eninger for tilgrænsende områder.

§ 12.6 Indenfor delområde B oprettes en særskilt grundejerforening, som alle grundejere inden-
for delområde B har pligt til at være medlem. Grundejerne skal stå for drift og vedligehol-
delse af de fælles friarealer indenfor delområde B samt eventuelle fælles anlæg til lokal 
håndtering af regnvand og spildevand.

§ 13 Forudsætninger for ibrugtagen

§ 13.1 Ny bebyggelse i delområde A må først tages i brug, når de i § 5.1 og § 5.2 nævnte veje er 
anlagt, og der er etableret gadebelysning, og når der er sket tilslutning til vand- og spilde-
vandsforsyning.

§ 13.2 Ny bebyggelse i delområde B må først tages i brug, når den i § 5.3 nævnte parkeringsplads 
er anlagt og brandveje er etableret, og når der er sket tilslutning til vand- og spildevands-
forsyning.

§ 13.3 Ny bebyggelse i delområde C må først tages i brug, når den i § 5.4 nævnte parkerings-
plads er anlagt og brandveje er etableret, og når der er sket tilslutning til vand- og spilde-
vandsforsyning.

§ 13.4 Delområde A og C må først tages i brug, når de i § 9.1 nævnte fælles friarealer er etable-
ret.

§ 14 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

§ 14.1 Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må de ejen-
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 
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udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse.

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

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

§ 14.4 Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget. 
Dog højst et år efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

§ 15 Lokalplanen retsvirkninger

§ 15.1 Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må 
ejendomme, der er omfattet af planen, jf. Planlovens § 18, kun udstykkes, bebygges eller i 
øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

§ 15.2 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen 
medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af anlæg mv., der er indeholdt i lokalpla-
nen.

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

§ 15.4 Hvis forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesreguleren-
de bestemmelser i byggeloven og planloven. 

Vedtagelsespåtegning

Lokalplan LK 34 for Hyllegården er vedtaget som forslag den 25. august 2014.

I henhold til § 27 i planloven er foranstående Lokalplan LK 34 for Hyllegården vedtaget endeligt XXX

   Lejre den

   
   Mette Touborg    Inger Marie Vynne
   borgmester   /  kommunaldirektør



26

Kortbilag 1. Lokalplanens afgrænsning
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Kortbilag 2. Disponeringsplan for lokalplanområdet
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Kortbilag 2.B1. Situationsplan for delområde B
Delområde B er markeret med rød linje

Parceller med særlige krav til højde er med grøn linje
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Kortbilag 2.B2. Hegn i delområde B
Markering af parcelgrænser, hvor hegn masimalt må være 1m; 

blå linje

-Længdeangivelserne imellem de to stiplede linjer udgør de 

længder, hvor hegnet maksimalt må være 1m. (der måles fra 

delområde B’s sydligste grænse/ parcellernes sydlige grænse) 
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Kortbilag 3. Principsnit for vejprofil og placering af ind-
kørsler i delområde A



Kortbilag 4. NCS -farvekoder på godkendte farver
Der tages forbehold for de viste 

farver, idet både skærmbilleder 

og print ikke gengiver farverne 

korrekt. Det er derfor NCS-farve-

koderne, der gælder.



Kortbilag 5.A. Niveauplaner for delområde A



Kortbilag 5.B. Niveauplaner for delområde B


