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LOKALPLAN FOR BOLIGER PÅ GERSHØJVEJ 2 OG 6 

 

Kære  

 

Den 26. oktober 2021 godkendte Lejre Kommunalbestyrelse Forslag til Lokalplan LK 

82 for boliger på Gershøjvej 2 og 6 i Sæby udsendelse i offentlig høring i 7 uger. Det 

betyder, at planforslagene vil være i høring fra 28. november til 16.december 2021.  

Du kan se lokalplanforslaget her:  

LK 82 for boliger på Gershøjvej 2 og 6 - prefix - Lokalplanportal - postfix (niras.dk) 

 

Borgermøde 

Udvalget for Teknik & Miljø inviterer til borgermøde om lokalplanen den 7. 

december 2021 kl.19.30 i Den gamle Skole på Tingstedet 6 i Sæby. 

 

Hvad giver planforslagene mulighed for? 

Lokalplanen giver mulighed for at rive gården på Gershøjvej 2 ned og opføre en ny 

firelænget gård, som kan indrettes til seniorbofællesskab med maks. 28 boliger. 

Gården vil udadtil komme til at fremstå med pudsede hvide facader, sprossede 

vinduer og havedøre, fyldningsdøre og med rødt tegltag i 1½ plan og 45 graders 

taghældning, men vil ind mod gården være i 2 plan, for at give en bedre udnyttelse 

af 1. salen. Boligerne vil kun være i ét plan, så de vil være egnede som seniorboliger. 

I gårdrummet vil der være en svalegang, hvorfra der vil være indgang til boligerne 

på 1. sal. Desuden er der mulighed for at glasoverdække gårdrummet, hvis det viser 

sig at være økonomisk rentabelt. 

På Gershøjvej 6, Duekærgård, er der mulighed for at rive den gamle lade ned og 

renovere de to andre overflødiggjorte driftsbygninger og indrette 10-12 lejligheder 
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der, samt bygge en ny længe med 6 boliger ud mod det åbne land. 

Driftsbygningerne kan renoveres ved at pudse facaderne, isætte nogle traditionelle 

sprossede vinduer og fyldningsdøre, dække tagene med matte røde lertegl eller grå 

eternitplader, som på de eksisterende bygninger samt isætte traditionelle kviste eller 

ovenlysløsninger. Den nye længe/rækkehusene skal opføres med pudsede facader 

eller med lodret træbeklædning. Hvis rækkehusene etableres med pudsede facader, 

skal de fremstå i samme farve som på landbrugsbygningerne. Hvis rækkehusene 

etableres med træbeklædning, skal de fremstå med sort, mørkebrun eller rød 

jordfarve eller i træets naturlige farve.  

Lokalplanen giver også mulighed for, at der kan etableres fælles faciliteter som 

værksteder, kontorfællesskaber, køkken og forsamlingslokaler. 

Miljøscreeningen af lokalplanen indgår som en del af lokalplanforslaget. 

 

Lovgrundlag  

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

det areal, som ligger inden for 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, planlovens § 17, stk. 4. 

 

Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til planforslagene? 

Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til lokalplanforslaget, kan du benytte 

kommentarfeltet ’Indsend kommentar’ i lokalplanportalen LK 82 for boliger på 

Gershøjvej 2 og 6 - prefix - Lokalplanportal - postfix (niras.dk). Du skal skrive dine 

indsigelser eller bemærkninger senest den 16. december 2021. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Mette Straarup 

planlægger 


