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1.  KB - Spørgetid 
 
      Åben sag    

Resumé 

Kommunalbestyrelsens åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere 
kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.  
 
Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder.  
 
Der er ikke spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af  
budgettet. 

Sagsfremstilling 

Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt. 
 
Enhver borger i Lejre Kommune – bortset fra Kommunalbestyrelsens medlemmer – 
kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen. 
 
Borgmesteren svarer på vegne af Kommunalbestyrelsen. 
 
Borgmesteren kan give ordet til ét af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. 
 
Borgmesteren kan som mødeleder fastsætte begrænsninger i den spørgendes og den 
svarendes taletid. 
 
Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før 
Kommunalbestyrelsens møde. 
 
Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt tilhørerne. 
 
Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en 
generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelserne skal respektere 
tavshedspligt. 
 
Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt 
svar senest 10 hverdage efter Kommunalbestyrelsens møde. 
 
Selvom spørgetiden ikke er en del af Kommunalbestyrelsens møde, noteres 
spørgsmål og svar i Kommunalbestyrelsens protokol. 
 
Skriftlige besvarelser tilstilles Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
 
Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2021: 
En bred gruppe af borgere (Maibritt Westle, Gisla Soutau Faber, Elisabeth Sthur, Lisbeth 
Maria Hansen, Andre Andersen og Per Krøis Kjærsgaard) har skriftligt stillet spørgsmål til 
Kommunalbestyrelsen vedr. eventuel Naturnationalpark i Bidstrup Skovene, som er be-
kymrede vedr. naturnationalparkerne.  
 
Dyrevelfærd: Er Kommunalbestyrelsen bekendt med, at dyrenes rolle er at være prisbil-
lige kratryddere til at fjerne uønsket vækst, uanset om det er ledigt foder eller ej? 
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Klima: Hvordan vil Kommunalbestyrelsen på bedste vis sikre at bidrage til bæredygtighed 
i produktion og byggeri ved vi som borgere fortsat kan handle lokalt og bæredygtigt?  
 
Rewinding: Føler man i Kommunalbestyrelsen sig så velinformeret om alle projektets 
konsekvenser, at man er parat til at lade Bidstrup være forsøgskanin? 

Hvis ja, hvad er da planen, hvis det ikke går efter planen? 
 
Sikkerhed: Hvordan vil I sikre at borgerne og besøgende ikke kommer til skade efter an-
greb fra fx kvæg, elge, bision? Hvordan vil I sikre ansatte i kommunen, når de færdes 
med skoleelever, institutionsbørn, sårbare borgere eller måske ældre? Og hvad med alle 
os andre, som gerne vil nyde den natur som øger vores livskvalitet og sundhed? 

 
Friluftsliv: Hvordan vil Kommunalbestyrelsen sikre, at friluftslivet i allerbedste forstand 
sikres, hvis der indføres indhegning med store græssere? 

 
Afsluttende spørgsmål: Vil Lejre Kommune i lighed med en hel række andre kommuner 
sige nej tak – klart og tydeligt - til naturnationalpark i Bistrup skovdistrikt? 
 
Svar:  
Borgmester Carsten Rasmussen svarede, at sagen behandles som punkt 4 på dagsorde-
nen, og at det i den forbindelse vil fremgå hvordan Kommunalbestyrelsen ser på sagen, 
men at en række af spørgsmålene ikke er et kommunalpolitisk anliggende der kan besva-
res af Kommunalbestyrelsen. Der vil blive fremsendt kort skriftligt svar.  
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2.  KB - Godkendelse af dagsorden 
 
      Åben sag    
 
 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2021: 
Godkendt 
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3.  KB - Orientering - oktober 
 
00.22.00.G01   20/9951   Åben sag    

Resumé 

 
A. Stil dit forslag  
I april 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen at gennemføre et to-årigt pilotforsøg med bor-
gerdrevne forslag. Forsøget går under navnet ”Stil dit forslag” og trådte i kraft november 
2018.  
 
Kommunalbestyrelsen vedtog i februar 2021 at fortsætte ordningen med borgerdrevne 
forslag (Stil dit forslag). Det kræver 500 stemmer at få et forslag til behandling i Kom-
munalbestyrelsen.  
 
Stemmerne skal indhentes inden for seks måneder fra forslaget bliver oprettet på hjem-
mesiden.  
 
Forslagene kan læses på Lejre Kommunes hjemmeside.  
 
I bilaget er vedhæftet en oversigt over udløbne forslag. Ingen forslag er udløbet siden 
sidste møde i Kommunalbestyrelsen. 
 
 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2021: 
Taget til orientering. 
 
Bilag der udsendes sammen med referatet: Miljøminister Lea Wermelins svar på Lejre 
Kommunes høringssvar på naturnationalparker.  

Bilag: 

1 Åben Oversigt over udløbne forslag - 18102021.pdf 65560/21
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4.  KB - Brug af initiativretten - Det Konservative Folkeparti ønsker 
sagen om Miljøministeriets udpegning af Naturnationalpark (NNP) 
i Bidstrupskovene genoptaget i Kommunalbestyrelsen 
 
00.01.00.G01   21/7686   Åben sag    

Resumé 

Det Konservative Folkeparti (C) har den 18. oktober 2021 anmodet om at benytte sig af 
initiativretten og fremsætter ønske om, at sagen om Miljøministeriets udpegning af Na-
turnationalpark (NNP) i Bidstrupskovene genoptages i Kommunalbestyrelsen. 
Anmodningen er indgivet rettidigt. 
Kommunalbestyrelsen skal herefter beslutte, hvordan den ønsker at forholde sig til sa-
gen. 

Indstilling 

Direktionen indstiller: 
1. at Kommunalbestyrelsen beslutter om sagen skal behandles  
2. at Kommunalbestyrelsen under forudsætning af godkendelse af ad 1) tager stilling 

til forslaget fra Det Konservative Folkeparti (C) om at genoptage sagen om Miljø-
ministeriets udpegning af Naturnationalpark (NNP) i Bidstrupskovene, og sige ak-
tivt nej tak til etablering af NNP i Bidstrupskovene  

Beslutningskompetence 

Kommunalbestyrelsen 
 
Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2021: 
Ad 1. Besluttet at behandle sagen.  
Ad 2. Besluttet at skrive til Miljøministeren igen for at præcisere, at Kommunalbestyrel-
sen siger nej tak til de beskrevne naturnationalparker i Bidstrupskovene og generelt i 
Lejre Kommune. 

Sagsfremstilling 

Det Konservative Folkeparti har anvendt sin initiativret i henhold til kommunestyrelseslo-
vens § 11, stk. 1 og anmodet om, at nærværende sag sættes på dagsorden til førstkom-
mende møde i Kommunalbestyrelsen. Anmodningen er indgivet den 18. oktober 2021. I 
henhold til Kommunalbestyrelsens forretningsorden skal anmodningen være indgivet se-
nest 8 dage inden afholdelsen af kommunalbestyrelsesmødet. Anmodningen er derfor 
rettidigt indgivet. 
 
Det er herefter Kommunalbestyrelsen der skal beslutte, hvordan sagen skal håndteres. 
Kommunalbestyrelsen kan vælge at behandle forslaget, udsætte det til et kommende 
møde, overlade det til udvalgsbehandling eller træffe anden processuel beslutning. 
 
Det Konservative Folkeparti ønsker at gøre brug af initiativretten og anmoder om, at ne-
denstående forslag kommer til behandling ved kommunalbestyrelsesmødet den 26. okto-
ber 2021. 
 
Det Konservative Folkeparti ønsker sagen om Miljøministeriets udpegning af Naturnatio-
nalpark (NNP) i Bidstrupskovene genoptaget i Kommunalbestyrelsen. Årsagen er, at der i 
september 2021 blev udpeget yderligere urørt skov i Bistrupskovene samt betingelserne, 
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i modsætning til de indledende udmeldinger om rammerne for NNP, er ændret. Ifølge Na-
turstyrelsen er hegn en faglig forudsætning for Naturnationalparker, til trods for, at lov-
givningen ikke forudsætter dette.  
 
Med hegning følger udsætning af store græssende dyr. Skal der opnås en forbedring af 
biodiversiteten som følge af græsning, kræver det et relativt højt græsningstryk, hvilket 
vil sige, at der vil blive tale om mange store dyr.  
 
Ifølge Naturstyrelsens egen beskrivelse af Bidstrupskovene lyder det; Skovene ligger i et 
kuperet morænelandskab med mange lavninger, moser, søer og vandløb, hvilket sam-
men med de mange lysninger giver skoven mangfoldighed i natur samt i oplevelsesmu-
ligheder.  
 
Ovenstående må tolkes som en skov, der har en relativ høj biodiversitet allerede 
(=mangfoldighed i natur) – og samtidig anerkendes skoven som et område, der er be-
tydningsfuld ift. oplevelsesmuligheder. 
 
De 640 hektar, der er tale om, ligger midt i skoven, hvor alle faciliteter for brugere af 
skoven i dag er beliggende. Etablering af NNP i Bidstrupskovene vil derfor med meget 
stor sandsynlighed medføre en stor begrænsning af friluftslivet. Et af Lejre Kommunes 
store aktiver er netop naturelskernes adgang til naturen. En rapport udarbejdet af Fæl-
lesbrugerlauget i 2020 om friluftslivet i Bidstrupskovene viser, at der er flere hundrede 
tusinde besøg årligt, og at de lokale beboere samt institutioner med børn og unge, udgør 
størstedelen af brugerne. Ved etablering af NNP i Bidstrupskovene vil det faktuelt betyde 
eksport af en stor del af friluftslivet til bl.a. Ringsted Kommune og private skove, hvilket 
med sikkerhed vil medføre negative konsekvenser for både brugere og lodsejere og der-
med få stor betydning for den hidtidige attraktivitet, der er forbundet med at flytte til og 
besøge især den sydvestlige del af Lejre Kommune. 
 
Ovenstående giver anledning til at betvivle det tidligere fremsendte høringssvars til-
tænkte opsættende virkning i forhold til konsekvenserne af NNP for brugerne af Bidstrup-
skovene. 
 
Det Konservative Folkeparti stiller derfor forslag om, at Lejre Kommunes Kommunalbe-
styrelse siger aktivt nej tak til etablering af NNP i Bidstrupskovene. 
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5.  KB - Politisk mødekalender 2022-2025 
 
00.15.00.G01   21/6917   Åben sag    

Resumé 

Administrationen har udarbejdet et forslag til politisk mødeplan gældende for hele den 
kommende valgperiode, 2022-2025. 
 
Ved udarbejdelsen er der så vidt muligt taget hensyn til skolernes ferieplaner, helligdage, 
KL’s mødekalender og administrationens arbejdsgange i forbindelse med udsendelse af 
dagsordener. 
 
Mødekadencen følger de principper, som Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 
16. februar 2021. 

Indstilling 

Direktionen indstiller: 
1. at forslag til mødeplan for perioden 2022-2025 godkendes foreløbigt, idet den nye 

Kommunalbestyrelse har den endelige godkendelseskompetence 

Beslutningskompetence 

Kommunalbestyrelsen 
 

Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2021 

Indstillingen anbefales. 
 
Afbud: 
Rikke Zwisler Grøndal (A) 
 
 
Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2021: 
Indstillingen tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 16. februar 2021 principper for den 
fremtidige mødeform og- kadence, som gælder fra den 1. januar 2022. 
 
Principperne er:  

- Et kommunalbestyrelsesmedlem – ét stående udvalg 
- De politiske møder afholdes samme ugedag - hver uge 
- Denne ugedag er reserveret til politisk arbejde. 

 
I mødeplanen foreslås en fast mødedag om ugen, mandag, med fast mødetid fra kl. 
16.00 med følgende indhold: 
 
Uge 1 
Fagudvalgsmøder fra kl. 16.00 
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Pause fra kl. 18.00-18.30 (Fælles spisning på tværs af udvalg) 
evt. fortsættelse af fagudvalgsmøder 
  
Uge 2 
Temamøde fra kl. 16.00-18.30 
Pause fra kl. 18.30-19.00 
Tilbagevendende planlagte dialogmøder med råd og nævn, borgermøder eller eksempel-
vis ekstra temamøder i tidsrummet kl. 19.00-21.00 
  
Uge 3 
Økonomiudvalgsmøde fra kl. 16.00 
Evt. § 17, stk. 4-udvalgsmøder eller KB-temamøder 
  
Uge 4 
Kommunalbestyrelsesmøde fra kl. 18.00 
 
Alle møder i Kommunalbestyrelse, Økonomiudvalg og fagudvalg foreslås som udgangs-
punkt afholdt på Rådhuset i Allerslev. 
 
Sag om budgetproces, herunder datoer for budgetseminarer foreligges i særskilt sag, 
hvorefter datoerne indarbejdes i den politiske mødekalender.  
 
§ 17, stk. 4 udvalgene IFIL, Bevæg dig for Livet og Billedkunstrådets mødedatoer frem-
går ikke af mødeplanen endnu, men vil blive tilføjet, så snart de er besluttet i udvalgene, 
og mødeplanen vil herefter komme til politisk behandling igen. Der er faste tider til mø-
der i § 17, stk. 4 i forlængelse af økonomiudvalgsmøderne. Ved eventuel politisk beslut-
ning om nedsættelse af yderligere § 17, stk. 4 udvalg, vil mødeplanerne for disse blive 
indarbejdet i den politiske mødekalender. 
 
Møderne er som udgangspunkt lagt på mandage i overensstemmelse med de besluttede 
principper. Grundet forårshelligdagene er det nødvendigt at fravige principperne og 
lægge møder på enkelte tirsdage. Der vil også være enkelte måneder, hvor kommunal-
bestyrelsesmøderne afholdes i den 5. uge i måneden. 

Bilag: 

1 Åben Politisk mødekalender 2022 61984/21
2 Åben Politisk mødekalender 2025 (002) 61995/21
3 Åben Politisk mødekalender 2024 (002) 61993/21
4 Åben Politisk mødekalender 2023 (002) 61990/21

Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer, at forslaget til mødeplan tager hensyn til de besluttede prin-
cipper. 
 
Administrationen gør opmærksom på, at der er mødepligt til såvel de ordinære møder 
som til temamøderne, og der føres løbende statistik over fremmøde.  

Økonomi og finansiering 

Sagen udmønter beslutning og revideret styrelsesvedtægt, der effektiviserer den politi-
ske organisation, hvor budgettet er reduceret fra 2022. 
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6.  ØU - Plan for opstart og introduktion af ny kommunalbestyrelse 
2022 
 
00.22.00.G20   21/6897   Åben sag    

Resumé 

Denne sag vedrører plan for opstart og introduktion af den nye kommunalbestyrelse i 
2022. 
Sagen har sammenhæng til punkt om mødeplan. 
Administrationen har i sagen skitseret mulige temaer for de forskellige temamøder m.v. 
men disse er foreløbige. 

Indstilling 

Direktionen indstiller: 
1. at introduktionsplanen for den nye kommunalbestyrelse godkendes. 

Beslutningskompetence 

Kommunalbestyrelsen 

Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2021 

Indstillingen anbefales. 
 
Afbud: 
Rikke Zwisler Grøndal (A) 
 
 
Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2021: 
Indstillingen tiltrådt.  

Sagsfremstilling 

Det overordnede formål med introduktionen er, at den nye kommunalbestyrelse kommer 
godt i gang med samarbejdet og det politiske lederskab af Lejre Kommune. 
 
1. december 2021 kl. 18: Konstituering 
Konstituering af den nye Kommunalbestyrelse. Den 1. december foreslås for at gennem-
føre konstitueringen så tæt på valghandlingen som muligt. Det er det længst siddende 
indvalgte kommunalbestyrelsesmedlem, der indkalder til og indleder det konstituerende 
møde. 
 
Efter mødet gennemgås den forestående møde- og introplan kort, der gives information 
om fotografering, mulighed for at stille spørgsmål og andre praktiske forhold. Der tages 
også gruppebillede af Kommunalbestyrelsen denne dag. 
 
13. december 2021 kl. 16-18: Nye medlemmer introduceres nærmere til praktiske for-
hold 
Dette møde er for nyvalgte medlemmer af Kommunalbestyrelsen og fokuserer på prakti-
ske ting.   Emner:  

• Udlevering af nøgler, adgangskort, information om alarmer og rådhus 
• Visitkort – udlevering af vejledning og skabelon 



Lejre Kommune  

Kommunalbestyrelsen 
26-10-2021 Side 10 

 
 

• IT-udstyr udleveres, vejledning/opstart (IT er til stede og demonstrerer) 
• Møde- og opstartsplan gennemgås mere grundigt  
• Hvor kan jeg stille spørgsmål og få svar.  
• Kort introduktion til First Agenda 

 
10. januar 2022: Fagudvalgsmøder 
Konstituering af fagudvalgene og introduktion til opgaver samt udvalgets eventuelle øn-
sker til emner i opstartsforløbet. 
 
11. januar 2022: Introduktion til Børn og unge-udvalget.  
Særlig introduktion til børn og unge-udvalget for de udpegede to medlemmer og to sup-
pleanter.  
 
13.-14. januar 2022: KØF – kommunaløkonomisk forum 
Deltagelse af det nye Økonomiudvalg. 
 
17. januar 2022: KB temamøde  
Emner:  

• Vision og retning for udvikling af Lejre Kommune 
• Den politiske og administrative organisation, spilleregler og samarbejde.  
• Vigtige og grundlæggende rettigheder og pligter fra styrelseslov, styrelsesvedtægt 

og forretningsorden   

 
Endvidere fortsat fotografering og mulighed for kontakt til IT på stedet. 
 
Januar/februar 2022: Kattegatkurset for nyvalgte medlemmer af KB 
Deltagelse af alle nye kommunalbestyrelsesmedlemmer. 
Der er forhåndsreserveret pladser til dagene 20.-22. januar og 3.-5. februar. 
 
14. februar 2022: KB temamøde    
Emner:  

• Budget og regnskab  
• Økonomistyring 
• Rammevilkår  
• Udvalgte nøgletal og konkrete cases  

 
14. marts 2022: KB temamøde  
Emner: 

• Den forestående budgetproces og temaer i budgetprocessen 
• Status fra hvert fagudvalg på udvalgets opstart 
• Forventninger til Kommunalbestyrelsens seminar i april 

 
31. marts, kl. 08.00 til 1. april 2022, kl. 12.00 Seminar; Kommunalbestyrelsen som team 
– politisk lederskab 
Program fastlægges senere.  
 
Marts, april 2022: Komponent, Udvalgsformanden og direktøren.  
Deltagelse af udvalgsformænd samt relevant direktør 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer, at introduktions- og opstartsplanen er realistisk. Der vil 
kunne komme ændringer undervejs i takt med at den nye Kommunalbestyrelse trækker i 
arbejdstøjet, og planen skal derfor kunne tilpasses på indholdssiden. På datosiden er der 
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imidlertid behov for – bortset fra konstitueringsdatoen, der afventer valget – at låse pla-
nen fast nu. 

Økonomi og finansiering 

Udgifter til introduktion afholdes af budget for kommunalbestyrelsen. 
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7.  TM - Forslag til Lokalplan LK 82 for boliger på Gershøjvej 2 og 6 i 
Sæby 
 
01.02.05.P16   20/6263   Åben sag    

Resumé 

På baggrund af anmodninger fra ejerne af gårdene på Gershøjvej 2 og 6, Kroggård og 
Duekærgård, er der nu udarbejdet en lokalplan, som gør det muligt rive gården på Gers-
højvej 2 ned og opføre en ny firelænget gård, som kan indrettes til seniorbofællesskab 
med maks. 28 boliger.  
 
På Gershøjvej 6, Duekærgård, er der mulighed for at rive den gamle lade ned og reno-
vere de to andre overflødiggjorte driftsbygninger og indrette 10-12 lejligheder der, samt 
bygge en ny længe med 6 boliger ud mod det åbne land. Lokalplanforslaget er klar til 
godkendelse til udsendelse i offentlig høring i 8 uger. 

Indstilling 

Direktionen indstiller: 
1. at Forslag til Lokalplan LK 82 for Gershøjvej 2 og 6 godkendes til udsendelse i of-

fentlig høring i syv uger. 
2. at der afholdes borgermøde i høringsperioden, f.eks. tirsdag den 7. december 

2021. 

Beslutningskompetence 

Kommunalbestyrelsen 

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-10-2021 

Indstillingen anbefales, idet: 
§ 5.4 ændres, så der anlægges 1,5 p-plads pr. bolig 
§ 7.9 ændres, så lister og beslag skal have samme farve som solceller 
 
Afbud: 
Bjørn Lykke Sørensen (C) 

Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2021 

Udvalget for Teknik & Miljø’s indstillinger anbefales. 
 
Afbud: 
Rikke Zwisler Grøndal (A) 
 
 
Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2021: 
Udvalget for Teknik & Miljø’s indstillinger tiltrådt.  

Sagsfremstilling 

På baggrund af anmodninger fra ejerne af gårdene på Gershøjvej 2 og 6, Kroggård og 
Duekærgård, besluttede Udvalget for Teknik & Miljø i september 2020 at sætte gang i 
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udarbejdelsen af en ny samlet lokalplan for de to ejendomme. I starten af 2009 blev der 
også godkendt en lokalplan for Gershøjvej 2 og 6, lige da den økonomiske krise slog 
igennem, og lokalplanen blev derfor aldrig realiseret. At den aldrig er blevet realiseret, 
skyldes formentlig også, at lokalplanen er for restriktiv. 
 
Derfor foreligger der nu et Forslag til Lokalplan LK 82 for boliger på Gershøjvej 2 og 6 i 
Sæby, som gør det muligt 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, fyld-
ningsdøre 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 svale-
gang, 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 reno-
vere de to andre overflødiggjorte driftsbygninger og indrette 10-12 lejligheder der, samt 
bygge en ny længe med 6 boliger ud mod det åbne land. Driftsbygningerne kan renove-
res ved at pudse facaderne, isætte nogle traditionelle sprossede vinduer og fyldnings-
døre, dække tagene med matte røde ler tegl eller grå eternitplader, som på de eksiste-
rende 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. Det er in-
tentionen, at denne rækkehuslænge skal fremstå med samme facadefarve over det hele, 
for at bygningen ude fra kystlandskabet får karakter af en landbrugslade. Hvis række-
huslængen ikke må fremstå helt i sort, foreslår administrationen, at sort fjernes helt som 
en mulighed. 
 
Lokalplanen giver også mulighed for, at der kan etableres fælles faciliteter som værkste-
der, kontorfællesskaber, køkken og forsamlingslokaler. 
 
Da carporte til så mange biler vil blive for dominerende i det bevaringsværdige kultur-
miljø, er der i lokalplanforslaget indsat et forbud mod carporte. 
 
Forslag til Lokalplan LK 82 er den første lokalplan udarbejdet i Lejre Kommunes nye plan-
portal og kan findes via dette link: https://lejre.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalpla-
nid/315 . Lokalplanforslaget også vedlagt som bilag til sagen i en autogenereret pfd. 
 
I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen har administrationen gennemført en mil-
jøscreening, jf. miljøvurderingsloven. Screeningsskemaet er vedlagt sagen, men ligger 
også på planportalen. 

Bilag: 

1 Åben Forslag til Lokalplan LK 82 for Gershøjvej 2 og 6.pdf 61071/21
2 Åben Miljøscreening af LK 82.pdf 61072/21
3 Åben Sæby Bylaug udtalelse lokalplan for Gershøjvej 2 og 6.pdf 59958/21

Udtalelser 

Administrationen har holdt møde med Sæby Bylaug den 16. september 2021, og bylau-
get har efterfølgende sendt deres bemærkninger til projektet.  
Bylauget anerkender, at der er et behov for mindre lejeboliger i landsbyen, men er be-
kymret for, at den nye gård på Gershøjvej 2 bliver for stor og dominerende lige ved 
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indkørslen til Sæby, og foreslår, at byggeriet skal have trempel med lodrette brædder. På 
Gershøjvej 6 vil de gerne have rykket byggefeltet til rækkehusene længere mod syd. 
Bylauget er også bekymret for, om det med op til 46 nye boliger bliver vanskeligt over 
kort tid at integrere de nye beboere i den lille landsby på en gang. Bylauget synes, at 30-
35 boliger vil være mere passende. 
Administrationen har i forbindelse med lokalplanarbejdet fået en henvendelse fra naboen 
på Gershøjvej 8, der er bekymret for de indbliksgener, som de måske vil komme til at 
opleve, hvis den overflødiggjorte landbrugsbygning bliver indrettet med boliger på 1. sal. 
Desuden mener han ikke, at den pågældende landbrugsbygning ligger 2,5 meter fra skel-
let mellem Gershøjvej 6 og 8. 

Administrationens vurdering 

Den gamle gård på Gershøjvej 2, Kroggård, ligger faldefærdig hen, og er i dag i en til-
stand, hvor der ikke er økonomi i at renovere gården. Det vil dog være muligt at rive den 
ned og lade den genopbygge. Den nye ejers ønske om at etablere seniorboliger på går-
den falder efter administrationens vurdering godt i tråd med boligbehovet i kommunen. 
 
På Gershøjvej 6, Duekærgård, har ejeren planer om at udleje de lejligheder, som bliver 
etableret i de overflødiggjorte landbrugsbygninger og sælge de 6 rækkehuse i den nye 
længe.  
 
Lokalplaner regulerer ikke ejerformer, men ejernes planer vil efter administrationens vur-
dering medvirke til, at der kommer et bredt udbud af boliger i Sæby. 
 
Administrationen er ikke bekymret for, at facadehøjden på Gershøjvej 2 bliver for høj og 
dominerede. Det vil ikke passe ind i kulturmiljøet, hvis der er bræddebeklædt trempel på 
hele gården. Trempler har der typisk kun været på landbrugsbygningerne. For at sikre at 
facaden ikke bliver for høj og dominerende, er der i lokalplanforslaget i § 6.2 indsat en 
maksimal facadehøjde på 3,0 meter i delområde 2, hvilket er samme facadehøjde som i 
de bevarende lokalplaner for Kattinge og Vester Såby. Indsynet til den nye gård vil brudt 
af den ladebygning og et bevaringsværdigt træ, som findes syd for gårdens placering. 
 
Den 1. januar 2021 var der 311 beboere i Sæby landsby, så hvis der kommer 60-70 nye 
beboere på Gershøjvej 2 og 6, så vil de udgøre en stor del af landsbybefolkningen. De vil 
dog formentlig ikke flytte ind samtidigt. Bofællesskabet på Gershøjvej 2 vil blive etableret 
som en samlet enhed, og derfor flytte ind nogenlunde samtidig. Men renoveringen af de 
overflødiggjorte landbrugsbygninger og opførelsen af de 6 rækkehuse på Gershøjvej 6 vil 
ikke ske på en gang. Administrationen vurderer derfor, at det vil være muligt for lands-
bybeboere i Sæby at inddrage de nye beboere i landsbyfællesskabet. 
 
Derudover vurderer administrationen, at der er behov for et vist volumen af bofællesska-
bet på Gershøjvej 2 for at det kan være økonomisk at opføre i en landsby som Sæby – 
særligt hvis der også skal være økonomi til at glasoverdække gårdspladsen. En glasover-
dækket gårdspladsen vil være et særligt mødested, der kan bruges hele året.  
 
Beboelsen på Gershøjvej 8 ligger godt 30 meter for den landbrugsbygning på Gershøjvej 
6, som skal indrettes til lejligheder, derfor vil det efter administrationens vurdering kun 
give meget begrænsede indbliksgener.  
 
I mange landsbyer er der ikke noget opmålt måleblad for, hvor matrikelskellet går, da 
skelgrænserne er flere hundrede år gamle. Af det gamle matrikelkort fra 1800-tallet 
fremgår det, at matrikelskellet mellem Gershøjvej 6 og 8 er i midten af stendiget mellem 
de to ejendomme. Det betyder, at der er ca. 2,9 meter mellem skellet og den landbrugs-
bygning, som skal indrettes til lejligheder. 
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Administrationen har gennemført en miljøscreening af lokalplanforslaget og har vurderet, 
at ændringerne i forhold til den gældende lokalplan LK 08 ikke har en karakter, der bety-
der, at der skal udarbejdes en miljørapport, jf. Miljøvurderingsloven. Afgørelsen om ikke 
at miljøvurdere lokalplanen offentliggøres sammen med lokalplanforslaget, hvis indstillin-
gen om at sende lokalplanen i offentlig høring tiltrædes. 
Administrationen foreslår, at høringsperioden sættes til otte uger, så der er mulighed for 
at holde borgermøde efter kommunevalget og efter administrationen har behandlet hø-
ringssvar til kommuneplanen. Administrationen foreslår tirsdag den 7. december kl. 19 i 
”Den Gamle Skole” i Sæby.  

Økonomi og finansiering 

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. 



Lejre Kommune  

Kommunalbestyrelsen 
26-10-2021 Side 16 

 
 

8.  TM - Lokalplan af mindre betydning for gittermast på 48 meter i 
Lejre By 
 
01.02.05.P16   21/6762   Åben sag    

Resumé 

KM Telecom har igennem flere år været i dialog med Lejre Kommune for at finde en eg-
net placering til en gittermast, og har fået godkendt et revideret søgeområde hos Energi-
styrelsen, som ligger til grund for ansøgningen om en placering ved Bøgebakken i Lejre. 
Masten kan imidlertid ikke placeres ved Bøgebakken, uden at der bliver lavet en ændring 
af Lokalplan LK 80 for et område til offentlige formål i Lejre By. Administrationen foreslår 
derfor, at der bliver udarbejdet en Lokalplan LK 80a som en lokalplan af mindre betyd-
ning. 

Indstilling 

Direktionen indstiller: 
1. at Administrationen bemyndiges til at udarbejde og offentliggøre et forslag til lo-

kalplan af mindre betydning, LK 80a med de tilføjelser til LK80, der fremgår under 
afsnittet Administrationens vurdering. 
 

2. at lokalplanforslaget efter høringsperioden forelægges politisk med henblik på en-
delig vedtagelse. 

Beslutningskompetence 

Kommunalbestyrelsen. 

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-10-2021 

Indstillingerne anbefales. 
 
Afbud: 
Bjørn Lykke Sørensen (C) 

Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2021 

Indstillingerne anbefales. 
 
Afbud: 
Rikke Zwisler Grøndal (A) 
 
 
Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2021: 
Indstillingerne tiltrådt.  

Sagsfremstilling 

Lejre Kommune har i 2018 og 2019 været i dialog med KM Telecom, som repræsenterer 
TDC, for at finde en placering centralt i det oprindelige søgeområde, der ligger sydvest 
for Lejre by (uden for Ledreborgfredningen) i landzone. KM Telecom måtte den gang 
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opgive at finde en placering i området, idet ingen lodsejer var villig til at have en mast 
stående på deres ejendom.  
 
Desuden har det ikke været mulig at finde en masteplacering tæt ved de licensforpligtede 
adresser, fordi de ligger inden for Ledreborgfredningen, som ikke giver mulighed for at 
etablere nye master. Ledreborgfredningen omkranser de licensforpligtede adresser, men 
der findes områder syd og øst for de licensforpligtede adresser, som ikke ligger i Ledre-
borgfredningen. Området syd for de licensforpligtede adresser er undersøgt, men her er 
det ikke muligt at finde en egnet masteplacering. KM Telecom har derfor valgt at foku-
sere på området øst for de licensforpligtede adresser. 
 
I området øst for de licensforpligtede adresser står en høj mast i forbindelse med Allers-
lev Skole. TDC har undersøgt om, denne mast vil kunne bruges til at dække de udpegede 
licensadresser. Masten står mellem 2 og 3 km øst for de licensforpligtede adresser. Med 
så stor afstand til de licensforpligtede adresser, vil TDC på ingen måde kunne give den 
dækning, som de er forpligtet til. 
 
KM Telecom har derfor på vegne af TDC ansøgt om at opføre en ny gittermast med en 
højde på 48 meter med tilhørende antennesystem og teknikskabe ved Bøgebakken. Ejen-
dommen ligger i byzone, inden for Lokalplan LK 80 for et område til offentlige formål i 
Lejre By, og inden for en skovbyggelinje. Den ansøgte mast står lige uden for Ledreborg-
fredningen og mellem 1,4 og 2,4 km øst for de licensforpligtede adresser, hvilket ikke er 
optimalt i forhold til den dækning TDC skal levere. TDC har derfor redegjort overfor Ener-
gistyrelsen, hvilke udfordringer der ligger i området for at kunne opfylde licenskravet. 
Energistyrelsen har på den baggrund accepteret den dækning TDC kan give de licensfor-
pligtede adresser fra den ansøgte masteplacering ved Bøgebakken. 
 
Det vil være i modstrid med Lokalplan LK 80s formål, anvendelsesbestemmelser og byg-
ningsregulerende bestemmelser at opsætte en sådan gittermast inden for området. Der-
for skal der udarbejdes en ny lokalplan, førend der kan gives byggetilladelse til opsæt-
ning af en gittermast med tilhørende antennesystem og teknikskabe. 
 
I 2017 var der en større revision af planloven. Et af elementerne i den reviderede planlov 
fra 2017 var indførelsen af et forenklet lokalplaninstrument, som giver kommunerne ad-
gang til at fravige den generelle minimumsfrist for høring af lokalplanforslag, når der er 
tale om lokalplaner af mindre betydning. Høringsfristen skal dog være mindst 2 uger. Lo-
kalplaner af mindre betydning kan bl.a. anvendes i tilfælde, hvor der kun er brug for at 
ændre eller supplere en eller et par bestemmelser i en eksisterende lokalplan. Det vil kun 
være ændringerne til den gældende lokalplan, der vil være i høring, når en ’lokalplan af 
mindre betydning’ sendes i høring. 
 
Tilvejebringelsen af en ny lokalplan af mindre betydning kan, når der er tale om mindre 
ændringer, i mange tilfælde udformes som synlige ændringer eller rettelser til den gamle 
lokalplan, men kopieret over i en ny lokalplan. Det letter både udarbejdelsen og forståel-
sen af ændringerne. Det skal tydeligt fremgå, hvad Kommunalbestyrelsen har besluttet 
at foretage af ændringer, og hvad der fortsat gælder uændret i den gamle lokalplan. 
 

Bilag: 

1 Åben Lokalplan LK 80 for et område til offentlige formål i Lejre By.pdf 57895/21
2 Åben Ansøgningsmateriale 59753/21
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Administrationens vurdering 

Efter administrationens vurdering kan der udarbejdes en Lokalplan LK 80a af mindre be-
tydning ved at foretage følgende tilføjelser til Lokalplan LK 80: 

a. § 1.2 at sikre, at der inden for lokalplanområdet kan opføres tekniske anlæg til lo-
kalområdets forsyning. 
 

b. § 3.1 Lokalplanområdet skal anvendes til offentlige formål samt tekniske anlæg til 
lokalområdets forsyning. 
 

c. § 6.2 Der kan opføres en gittermast på maks. 48 meter med tilhørende antenne-
system og teknikskabe inden for byggefelt A. 
 

d. § 7.6 Masten i byggefelt A kan opføres som en gittermast. 
 

e. På kortbilag 2 tilføjes et byggefelt A. 
 

I redegørelsen i Lokalplan LK 80a tilføjes en redegørelse for, hvorfor det er nødvendigt at 
placere gittermasten ved Bøgebakken. 

Økonomi og finansiering 

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. 
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9.  TM - Grundlag for udarbejdelse af en lokalplan for en mobilmast 
ved Bægerbregnen i Kyndeløse Sydmark 
 
01.02.05.P16   21/6763   Åben sag    

Resumé 

KPR Towers A/S har på vegne af TT-Netværket fremsendt en ansøgning om byggetilla-
delse til etablering af en gittermast ved Bægerbregnen i sommerhusområdet ved Kynde-
løse Sydmark. Den eksisterende Byplanvedtægt nr. 1 for Kyndeløse Sydmark giver ikke 
mulighed for opsætning af en mobilmast ved Bægerbregnen, og det er derfor nødvendigt 
at udarbejde en ny lokalplan, og administration fremlægger her et grundlag for udarbej-
delsen af lokalplanen. 

Indstilling 

Direktionen indstiller: 
1. at grundlaget for udarbejdelse af en lokalplan LK 93 for en gittermast på Bæger-

bregnen i Kyndeløse Sydmark godkendes. 
 

2. at Administrationen bemyndiges til at offentliggøre lokalplanforslaget uden forud-
gående politiske behandling af forslaget. 
 

3. at lokalplanforslaget efter høringsperioden forelægges politisk med henblik på en-
delig vedtagelse. 

Beslutningskompetence 

Kommunalbestyrelsen 

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-10-2021 

Indstillingerne anbefales. 
 
Afbud: 
Bjørn Lykke Sørensen (C) 

Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2021 

Indstillingerne anbefales. 
 
Afbud: 
Rikke Zwisler Grøndal (A) 
 
 
Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2021: 
Indstillingerne tiltrådt.  

Sagsfremstilling 

KPR Towers A/S har på vegne af TT-Netværket fremsendt en ansøgning om byggetilla-
delse til etablering af en ny TT-NETVÆRKET mobil antenneposition ved Bægerbregnen i 
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sommerhusområdet ved Kyndeløse Sydmark. Der ansøges om en 42 m gittermast, da 
TDC også har behov for at sætte en antenne op i masten. 
 
Den konkrete placering ved Bægerbregnen er fundet i samarbejde med lodsejeren og TT-
Netværket, og KPR Tower A/S har haft en indledende forhåndsdialog med Administratio-
nen vedr. området og mulighederne for opstilling af en mast netop der. 
 
Før KPR Tower A/S nåede frem til placeringen ved Bægerbregnen i Kyndeløse Sydmark, 
har de været i dialog med Lejre Kommune om at placere masten i tilknytning til nogle 
høje landbrugsbygninger i og omkring Kyndeløse Landsby. Men disse placeringerne er 
alle blevet afvist af lodsejerne og/eller landsbyboerne.  
 
Området, hvor masten ønskes opsat, er reguleret af Byplanvedtægt nr. 1 for Kyndeløse 
Sydmark vedtaget af Hyllinge-Lyndby Sogneråd den 9. april 1968. Matrikel 4bq, hvorpå 
masten ønskes opsat, er i byplanvedtægten udlagt til parkeringsareal. Byplanvedtægten 
er udelukkende udarbejdet for at regulere sommerhusbebyggelsen i området, og giver 
således ikke mulighed for opsætning af en gittermast.  
 
I 2017 var der en større revision af planloven. Et af elementerne i den reviderede planlov 
fra 2017 var indførelsen af et forenklet lokalplaninstrument, som giver kommunerne ad-
gang til at fravige den generelle minimumsfrist for høring af lokalplanforslag, når der er 
tale om lokalplaner af mindre betydning. Høringsfristen skal dog være mindst 2 uger. Lo-
kalplaner af mindre betydning kan bl.a. anvendes i tilfælde, hvor der kun er brug for at 
ændre eller supplere en eller et par bestemmelser i en eksisterende lokalplan. Det vil kun 
være ændringerne til den gældende lokalplan, der vil være i høring, når en ’lokalplan af 
mindre betydning’ sendes i høring. 
 
Tilvejebringelsen af en ny lokalplan af mindre betydning kan, når der er tale om mindre 
ændringer, i mange tilfælde udformes som synlige ændringer eller rettelser til den gamle 
lokalplan, men kopieret over i en ny lokalplan. Det letter både udarbejdelsen og forståel-
sen af ændringerne. Det skal tydeligt fremgå, hvad Kommunalbestyrelsen har besluttet 
at ændre, og hvad der fortsat gælder uændret i den gamle lokalplan. 
 
Da byplanvedtægten er af ældre dato og indeholder to tillæg, vil det være et større ar-
bejde at udarbejde en lokalplan af mindre betydning, hvor den gamle byplanvedtægt ko-
pieres over i en ny lokalplan, end at udarbejde en ny lille lokalplan, som kun regulerer 
masteanlægget og den grønne parkeringsplads på matrikel 4bq. 

Bilag: 

1 Åben Ansøgning om mobilmast ved Bægerbregnen i Kyndeløse Syd-
mark.pdf 

59838/21

2 Åben Lokalplanområdets placering i Kyndeløse Sydmark.jpg 59839/21

Administrationens vurdering 

Efter administrationens vurdering kan der udarbejdes en lokalplan på følgende grundlag: 
 
Formål: Formålet med lokalplanen er at sikre, at der inden for lokalplanområdet kan op-
føres tekniske anlæg til lokalområdets forsyning, samt at den grønne parkeringsplads kan 
opretholdes som parkeringsplads, og udnyttes til rekreativt areal, når det ikke bliver 
brugt til parkeringsplads. 
 
Anvendelse: Lokalplanområdet skal anvendes til rekreativt grønt parkeringsareal samt til 
tekniske anlæg til lokalområdets forsyning. 
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Omfang og placering: Der kan opføres en gittermast på maks. 42 meter med tilhørende 
antennesystem og teknikskabe inden for byggefelt A. 
 
Anlæggets ydre fremtræden: Masten i byggefelt A kan opføres som en gittermast. 

 

Der udarbejdes et kortbilag 2 med et byggefelt A til masten, antennesystemet og teknik-
skabe. 

 

I lokalplanen skal der redegøres for, hvorfor det er nødvendigt at placere gittermasten på 
Bægerbregnen ved Kyndeløse Sydmark. 

Økonomi og finansiering 

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. 
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10.  KF - Idræts- og bevægelsespolitik - med høringssvar 
 
18.20.00.P22   21/6700   Åben sag    

Resumé 

I Budgetaftale 2021-24 besluttede Kommunalbestyrelsen at videreudvikle sin styrkeposi-
tion som foreningskommune. Den 27. april 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der 
skal udarbejdes en idrætspolitik for Lejre Kommune. 
 
Processen for udarbejdelsen af idræts- og bevægelsespolitikken fremgår af kommissoriet, 
som Kommunalbestyrelsen ligeledes vedtog den 27. april 2021, og der har været arbej-
det med involvering af området siden.  
 
Udkast til en idræts- og bevægelsespolitik har været i høring i perioden 12. august til 20. 
september 2021. 
 
Udkast til idræts- og bevægelsespolitikken med foreslåede ændringer på baggrund af hø-
ringssvarene fremlægges nu med de modtagne høringssvar til endelig beslutning. 

Indstilling 

Direktionen indstiller: 
 

1. at udkast til idræts- og bevægelsespolitikken godkendes med de foreslåede æn-
dringer. 

2. at idræts- og bevægelsespolitikken evalueres efter 3 år. 

Beslutningskompetence 

Kommunalbestyrelsen 

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-10-2021 

Indstillingerne anbefales. 
 
Side 6, 3. afsnit: ”Center for Kultur og Fritid” ændres til ”vi”. 

Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2021 

Udvalget for Kultur & Fritids indstillinger anbefales. 
 
Afbud: 
Rikke Zwisler Grøndal (A) 
 
 
Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2021: 
Udvalget for Kultur & Fritids indstilling tiltrådt.  

Sagsfremstilling 

Jf. det vedtagne kommissorium er idrætspolitikkens formål at: 
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”..sikre en fælles, visionær udvikling på idrætsområdet. Det skal være et pejlemærke for 
et mangfoldigt, meningsfyldt og bæredygtigt idrætsliv på tværs af hele kommunen.” 
 
Den udarbejdede idræts- og bevægelsespolitik med titlen ‘Frirum til Bevægelse’, sætter 
en overordnet retning med afsæt i fem indsatsområder og tre spor, der går på tværs.  
 
På baggrund af idræts- og bevægelsespolitikken udarbejdes der efterfølgende konkrete 
handleplaner med tilhørende mål, med inddragelse af skoler, idrætsforeninger og andre 
relevante aktører.  
 
Idræts- og bevægelsespolitikken beskriver fem indsatsområder, hvor idræt og bevægelse 
spiller en central rolle i Lejre Kommune. 
 
De fem indsatsområder er: 
 
1. Flere aktive borgere 
Flertallet af Lejre-borgerne er fysisk aktive og dyrker idræt i dagligdagen. Kommunen har 
derfor ambitioner om også at få de sårbare målgrupper med i de aktive fællesskaber. 
 
2. Foreningsliv i udvikling 
Lejre Kommune skal også i fremtiden bygge på et rigt og blomstrende foreningsliv base-
ret på stærke fællesskaber og en mangfoldighed i tilbud, der appellerer bredt til alle mål-
grupper.  
 
3. Lokale mødesteder 
De fysiske rammer for idræt og bevægelse skal være Lejre Kommunes naturlige og at-
traktive samlingspunkter, hvor lokalbefolkningen mødes på tværs. 
 
4. Aktiv i naturen  
Lejre Kommune vil sætte fokus på den helt unikke infrastruktur af skov og kyst, som gi-
ver enestående muligheder for aktiv udfoldelse.  
 
5. Samspil om idræt og bevægelse 
Idræt og bevægelse skal være en fælles dagsorden, der griber ind i alle velfærdsområ-
der, og som landkommune vil Lejre vise vejen for kreative og meningsfulde samarbejder, 
der vokser ud af nærmiljøet. 
 
Derudover beskrives tre spor, der går på tværs, og som er aktuelle for hvert indsatsom-
råde. Sporene på tværs springer ud af et særligt Lejre-DNA og afspejler en særlig tilgang 
og tænkning, som sætter retning for, hvordan Lejre Kommune vil arbejde med de fem 
indsatsområder i de kommende år.  
 
De tre spor, som går på tværs er: 
 
• Leg og kreativitet 
I Lejre Kommune vil vi lægge op til en kreativ tilgang i udformningen og i udbuddet af 
aktiviteter og med afsæt i generelle udviklingstendenser sikre, at idræt og bevægelse 
springer ud af en legende og kreativ tilgang for alle aldersgrupper, hvor det at bevæge 
sig handler om at have det sjovt. 
 
• Træning og tænding 
Vi ønsker at fremhæve både træning og tænding som en helt særlig kulturel tilgang i ar-
bejdet med idræt og bevægelse i Lejre Kommune. I træning og tænding ligger der også 
et drive for at tage ansvar for sig selv og for andre. 
 
• Rum for bevægelse 
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I Lejre Kommune skal der være inspirerende rammer, der tillader rum for bevægelse. Vi 
ønsker at udnytte faciliteternes lokale muligheder, så de både ses som rum for bevæ-
gelse, rekreativ udfoldelse og som sociale mødesteder.  
 
Høring  
Jf. tids- og procesplan i det vedtagne kommissorium har udkastet til idræts- og bevægel-
sespolitik været sendt i høring, inden den politiske behandling i oktober/november. Hø-
ringsperioden var fra den 12. august til den 20. september 2021. 
 
For at sikre den bredest mulige inddragelse i høringsperioden, er der sendt høringsmate-
riale til de aktører, som fremgår af kommissoriet: 
 

• Lejre Idrætsunion 
• Formænd og næstformænd for alle idrætsforeninger 
• Uformelle fællesskaber (mountainbikere, skatere/gadeidrætsaktører, vandrere 

el.lign.) 
• Kommercielle aktører (fx fitnesscentre og lign.) 
• Andre foreninger (f.eks. pensionistforeninger, sociale foreninger, spejdere, aften-

skoler, folkedans mv). 
• Sundhedspleje, daginstitutioner, skoler, fritids- og ungdomsklubber samt pleje-

centre 
• Evt. borgerforeninger, landskabsforvaltning, boligselskaber, sundhedsforvalt-

ning/trænings- el. sundhedscentre mv. 
• Halbestyrelse 
• Folkeoplysningsudvalget 
• Styregruppen for Bevæg dig for Livet (§ 17, stk. 4-udvalg) 

 
Der er desuden afholdt et cafémøde i høringsperioden, hvor indholdet i idræts- og bevæ-
gelsespolitikken drøftes af borgere og medlemmer af Udvalget for Kultur & Fritid. Det 
blev arrangeret med uformelle samtaler ved bordene med fagudvalget som deltager og 
med administrationens opsamling af drøftelser fra bordene som input til høringen. 
 
Processen 
Processen for tilblivelsen af denne idræts- og bevægelsespolitik har været/er koncentre-
ret. Politikken etableres på baggrund af eksisterende viden og på baggrund af målrettet 
involvering af borgere, foreningsliv og andre aktører.  
 
Oplæg til idræts- og bevægelsespolitikken er primært dannet på baggrund af input fra 
følgende: 
 
• Eksisterende viden 
Lejre Kommunes fortælling i Vores Sted og Bevæg dig for livet-aftalen, idrætsanalysen 
vedr. Lejre Kommune, inspiration og data fra nationale undersøgelser og vidensdoku-
menter. 
 
• Målrettede møder med aktørerne/brugerne 
Borgerne er blevet inviteret til at bidrage dels ved afholdelse af et virtuelt stormøde, og 
der er blevet afviklet en række møder med den organiserede del af idrætten, herunder 
Lejre Idrætsunion, Folkeoplysningsudvalget og Styregruppen for Bevæg dig for Livet. 
Derudover er der holdt møder med alle kommunens fagcentre. 
 
• Lejre.dk 
Under processen er borgerne desuden blevet opfordret til at komme med input på tema-
siden lejre.dk/idrætspolitik. De indkomne input, indtryk fra stormøde samt kommissoriet 
er tilgængeligt for alle interesserede på temasiden. 
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Bilag: 

1 Åben Høringssvar idræts- og bevægelsespolitik.pdf 60480/21
2 Åben Kort opsamling på høringssvar vedr. idræts- og bevægelsespolitik.pdf 60296/21
3 Åben Udkast Lejre Kommunes Idræts- og bevægelsespolitik_med hørings-

svar indarbejdet.pdf 
60459/21

Udtalelser 

Der er inden høringsfristen den 20. september kl. 12.00 kommet følgende høringssvar til 
administrationen til udkastet til en idræts - og bevægelsespolitik for Lejre Kommune: 
 

• Skolebestyrelsen, Allerslev Skole 
• Styregruppen for Hvalsø Senior Motion 
• Hvalsø IF Fodbold 
• Skolebestyrelsen, Kirke Hyllinge skole og LU 
• Høringscafé den 13. september 2021 i Domus Felix 
• Halbestyrelsen, Lejre Kommunes idrætshaller 
• Lejre Idrætsforening 
• Center for Velfærd & Omsorg 
• Lejre Idrætsunion 
• Annette Lyngbye 
• Sæby Gershøj IKF 
• Lokaludvalget Allerslev Skole 
• Styregruppen for Bevæg dig for Livet 

Administrationens vurdering 

På baggrund af de indkomne høringssvar har administrationen foretaget tilpasninger i 
udkastet til idræts- og bevægelsespolitikken. Tilpasningerne fremgår dels af indstillingen 
i sagsfremstillingen og er dels fremhævet i det vedhæftede reviderede udkast til idræts- 
og bevægelsespolitikken. Følgende ligger til grund for tilpasningerne: 
 
Evaluering af politikken 
Det foreslås i høringssvarene, at politikken skal evalueres løbende, fx i opsamlingen fra 
høringscaféen, og der er derfor tilføjet et punkt i indstillingen om, at politikken evalueres 
efter 3 år. 
 
Hente inspiration uden for kommunen 
I høringssvarene opfordres til, at Lejre Kommune også lader sig inspirere af tiltag uden 
for kommunen på idræts- og bevægelsesområdet. Dette er indføjet under afsnittet ”Der 
findes et sted, hvor alle borgere bevæger sig i hverdagen…” 
 
Unge som specifik målgruppe 
Der efterspørges et specifikt fokus på unge, som en målgruppe der er svær at fastholde i 
de traditionelle aktive fællesskaber. Unge er derfor tilføjet som en målgruppe, der er 
særlig opmærksomhed på under indsatsområdet ”Flere aktive borgere”. 
 
Skolegårde som arena for idræt og bevægelse 
Af høringssvarene fra skolebestyrelser og lokaludvalg, gøres der opmærksom på skole-
gårdenes potentiale som et aktivt uderum. Skolegårde er derfor tilføjet som en fælles 
ramme om idræt og bevægelse, under indsatsområdet ”Lokale mødesteder”. 
 
Udendørs sociale mødesteder 
Udover et fokus på at være aktiv i naturen og bruge de udendørs rum til motion og be-
vægelse er det foreslået i høringssvarene, at der indtænkes deciderede faciliteter i 
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naturen, der understøtter udendørsaktiviteter. Det er derfor specificeret i indsatsområdet 
”Aktiv i naturen”. 
 
Rekreativ infrastruktur 
I høringssvarene gøres der opmærksom på, at infrastrukturen i kommunen er medvir-
kende til, hvor meget borgerne bevæger sig. Der er derfor tilføjet rekreativ infrastruktur i 
forbindelse med færdsel rundt i kommunen i indsatsområdet ”Aktiv i naturen”. 
 
Rehabiliterende forløb 
Der gøres i høringssvarene opmærksom på de positive erfaringer med foreningsdelta-
gelse i rehabiliterende forløb. Der er derfor tilføjet et samarbejde med sundheds- og re-
habiliteringsaktører under indsatsområdet ”Samspil om idræt og bevægelse”. 
 
Tænding 
Begrebet er præciseret. 
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11.  SSÆ - Drift af hjælpemiddeldepot 
 
83.33.00.P00   21/6101   Åben sag    

Resumé 

Zealand Care har med virkning fra den 1. april 2022 opsagt deres kontrakt med Lejre 
Kommune om at drive hjælpemiddeldepot.  
I denne sag skal der tages stilling til, hvordan depotdriften sikres efter udløb af kontrak-
ten. 

Indstilling 

Direktionen indstiller: 
1. at der gives en hensigtserklæring om at indgå i etableringen af et § 60 selskab, 

som skal drive hjælpemiddeldepot på vegne af de kommuner, der indgår i fælles-
skabet 

Beslutningskompetence 

Kommunalbestyrelsen 

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 06-10-2021 

Indstillingen anbefales.  

Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2021 

Indstillingen anbefales. 
 
Afbud: 
Rikke Zwisler Grøndal (A) 
 
 
Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2021: 
Indstillingen tiltrådt.  

Sagsfremstilling 

Den private leverandør Zealand Care har drevet kommunes hjælpemiddeldepot siden den 
1. januar 2019. I begyndelsen af 2021 opsagde Zealand Care kontrakten med Lejre 
Kommune med virkning fra den 1. april 2022 med den begrundelse, at det hollandske 
moderselskab ønsker at trække sig ud af det danske marked for drift af hjælpemiddelde-
pot. 
 
Zealand Care har siden efteråret 2020 drevet samlet depotdrift i lokaler beliggende i 
Greve Kommune. Lokalerne er nyistandsatte og omfatter alle de faciliteter, der er nød-
vendige for at drive et depot. Der er indgået en 10-årig uopsigelig lejekontrakt på loka-
lerne. 
 
Fra lokalerne driver Zealand Care depot for 9 kommuner: Dragør, Faxe, Greve, Gribskov, 
Halsnæs, Lejre, Nyborg, Ringsted og Solrød. 
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Depotdriften omfatter i hovedtræk aflevering hos og hjemtagning af hjælpemidler fra 
borgerne, reparation og vask af hjælpemidler, eftersyn af loftlifte, opsætning/nedtagning 
af nødkald, låsesystem og røgalarm samt lagerstyring og bestilling af hjælpemidler på 
vegne af kommunen. 
 
Et § 60-fælleskab 
Et § 60-fællesskab er et samarbejde mellem to eller flere kommuner etableret i henhold 
til reglerne i styrelseslovens § 60. Deltagerkommunerne afgiver kompetence til, at fæl-
lesskabet alene kan løse de opgaver, som er bestemt i samarbejdsaftalen mellem kom-
munerne.  
 
Dette forudsætter, at der laves en samarbejdsaftale med fælles ejerstrategi, forretnings-
orden og vedtægter for fællesskabet. Samarbejdets vedtægter skal desuden godkendes 
af Ankestyrelsen. Det gælder dog ikke, hvis der er tale om et mindre fællesskab (netto-
omsætning på maksimalt 89 millioner), idet styrelseslovens § 60 a undtager disse fælles-
skaber fra kravet om tilsynets godkendelse. 
 
Greve Kommune har taget initiativ til at undersøge mulighederne for at etablere og drive 
et § 60-fællesskab fra de lokaler, som Zealand Care pt. anvender til depotdrift. Zealand 
Care har givet udtryk for, at de ser positivt på, hvis et antal kommuner vil overtage de-
potet, herunder medarbejderne. 
 
Administrationen har været i dialog med Greve Kommune, som oplyser, at der pt. er 6 
kommuner (Greve, Solrød, Faxe, Ringsted, Dragør og Halsnæs) som har tilkendegivet, at 
de er interesserede i at indgå i et § 60-fællesskab. Der er igangsat et arbejde med en 
ekstern konsulent, som skal beskrive samarbejdet og igangsætte drøftelser med Zealand 
Care om økonomi og rammerne for en eventuel overdragelse. Det er den foreløbige vur-
dering, at fællesskabet vil være omfattet af de lempeligere regler i kommunestyrelseslo-
vens § 60 a, sådan at vedtægter m.v. ikke skal forhåndsgodkendes af Ankestyrelsen, li-
gesom Ankestyrelsen ikke skal godkende senere vedtægtsændringer eller en kommunes 
udtræden af selskabet.  
§ 60-fællesskabet vil alene vedrøre depotdriften, idet kompetencen til at visitere til et 
hjælpemiddel fortsat ligger hos den enkelte deltagende kommune. 
 
Muligheder for anden drift  
Administrationen har undersøgt muligheden for at udbyde opgaven med henblik på privat 
leverandør. På Sjælland er der pt. ingen alternative private leverandører til Zealand Care, 
som byder ind på opgaver med at drive hjælpemiddeldepot for kommuner. Ringsted 
Kommune har netop haft et udbud på området, hvor der ikke indkom bud. 
 
Nogle kommuner har i de senere år hjemtaget opgaven og etableret eget kommunalt 
drevet hjælpemiddeldepot. I enkelte kommuner varetages en del af opgaven i samar-
bejde med det lokale brandvæsen.  

Administrationens vurdering 

Administrationen anbefaler, at Lejre Kommune går med i samarbejdet om at undersøge 
muligheden for at etablere et § 60-fælleskab med de øvrige kommuner, der har haft Zea-
land Care som leverandør. 
Det er administrationens vurdering, at det ikke er realistisk at finde en privat udbyder til 
drift af hjælpemiddeldepotet.  
Ligeledes vurderer administrationen, at det vil være dyrt for kommunen at hjemtage op-
gaven, eventuelt i samarbejde med brandvæsenet. Der vil være store etableringsomkost-
ninger til rengøringsmaskiner samt til den løbende drift med en bemanding, som skal 
sikre udbringning, opsætning, rengøring, lagerstyring m.v. Sikring og tilpasning af rette 
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hjælpemidler kan være en specialist-opgave, og det kan være vanskeligt for en lille kom-
mune som Lejre, at rekruttere bemanding med de nødvendige kompetencer.  
Generelt vil den nærmere økonomi i en hjemtagelse kræve en budgetanalyse. 

Økonomi og finansiering 

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at afdække de økonomiske konsekvenser ved 
den fremtidige drift af hjælpemiddeldepot. 
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12.  SSÆ - Forslag om at nedlægge kvalitetsstandard for befordring i 
botilbud for private ture i busser tilhørende botilbuddet 
 
27.57.00.P23   21/6842   Åben sag    

Resumé 

I Lejre Kommune er det besluttet, at kvalitetsstandarderne på det sociale område revide-
res én gang i hver valgperiode.  
 
Administrationen anbefaler at denne kvalitetsstandard nedlægges, da den ikke finder an-
vendelse i praksis, og vurderes at være overflødig. 

Indstilling 

Direktionen indstiller: 
1. at kvalitetsstandarden for befordring af beboere i botilbud for private ture i busser 

tilhørende botilbuddet nedlægges 

Beslutningskompetence 

Kommunalbestyrelsen 

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 06-10-2021 

Indstillingen anbefales.  

Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2021 

Indstillingen anbefales. 
 
Afbud: 
Rikke Zwisler Grøndal (A) 
 
 
Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2021: 
Indstillingen tiltrådt.  

Sagsfremstilling 

Udvalget godkendte på deres møde den 15. august 2018 nuværende kvalitetsstandard 
for befordring af beboere i tilbud i botilbud for private ture i busser tilhørende botilbud-
det.  
 
En kvalitetsstandard er Kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mel-
lem det politisk fastsatte serviceniveau, og derved de ydelser som borgeren har mulighed 
for at modtage. Kvalitetsstandarden angiver kravene til den kvalitet der skal leveres, og 
dette gør det muligt for borgeren at få en fornemmelse af betingelserne og omfanget af 
dem ydelse, de har ansøgt om.  
 
Derudover fungerer kvalitetsstandarden som et redskab for de rådgivere der forvalter lo-
ven i daglig drift, hvor den sikrer, at der leves op til det politisk fastsatte serviceniveau. 
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Kvalitetsstandarden beskriver bestemmelsens formål, målgruppe, hvad ydelsen omfatter 
og hvordan ydelsen udmåles. 
 
Den nuværende kvalitetsstandard blev skrevet på baggrund af Ankestyrelsens afgørelse 
der resulterede i, at botilbuddene ikke længere kan opkræve betaling fra beboerne på 
botilbuddet for omkostningerne til kørslen, da dette kan sidestilles med taxakørsel.  
 
Der blev derfor udarbejdet en kvalitetsstandard for, i hvilke tilfælde der kan foretages 
kørsel i botilbuddets busser for at sikre at omfanget ikke løb løbsk. I praksis har det dog 
vist sig ikke at være en udfordring, og kvalitetsstandarden vurderes derimod til at være 
en hindring for den nødvendige fleksibilitet på botilbuddene. Det er ikke et lovkrav at der 
er udarbejdet en kvalitetsstandard på området, og for at sikre den nødvendige fleksibili-
tet, anbefales det derfor at nedlægge den eksisterende kvalitetsstandard-  
 
Administrationen indstiller derfor at kvalitetsstandarden for befordring af beboere i botil-
bud for private ture i busser tilhørende botilbuddet.  
 
Den nuværende kvalitetsstandard er vedlagt som bilag.  

Bilag: 

1 Åben Nuværende kvalitetsstandard for befordring af beboere i botilbuddene 
godkendt 15. august 2018 

58533/21

Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer, at det vil give en bedre fleksibilitet for befordring af beboerne 
at kvalitetsstandarden nedlægges.  

Økonomi og finansiering 

Udgifter til befordring af beboere i botilbud for private ture i busser tilhørende botilbuddet 
dækkes inden for Udvalgets budgetramme. 
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13.  LUKKET - SSÆ - Ændring af udbud af personlig pleje og praktisk 
hjælp efter servicelovens § 83 og aflastning efter servicelovens § 
84 
 
27.00.00.P15   19/10457   Lukket sag    
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14.  LUKKET - BU - Udbud af tandregulering 
 
29.15.16.A00   21/6818   Lukket sag    
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15.  LUKKET - ØU - Salg af Ejendom 
 
82.02.00.G10   19/8742   Lukket sag    

 


