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Det tidligere Rådhus
mellem Hovedgaden og
Sneppevej i Stenlille

LOKALPLANER GENERELT

Tilvejebringelse

ikke er indkommet indsigelser, der giver væsentlige

Kommunalbestyrelsen står for tilvejebringelsen af

ændringer i planen, som fordrer en fornyet hørings-

lokalplaner, evt. i samarbejde med dem, der har in-

periode.

teresse i at udføre anlægs- og byggearbejder for

Efter vedtagelsen foretages offentlig bekendtgø-

det pågældende område. Kommunalbestyrelsen

relse af planen, og der fremsendes skriftlig under-

skal tilvejebringe en lokalplan, når det er nødven-

retning til ejere, til dem, der har fremsat indsigelser

digt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse,

samt til foreninger og myndigheder.

når der påtænkes større udstykninger, anlægs- og
byggearbejder, eller nedrivninger af bebyggelse.

Retsvirkninger

Kommunalbestyrelsen kan desuden tilvejebringe lo-

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejen-

kalplaner for en række andre forhold.

domme omfattet af planen ikke udnyttes eller bebygges på en måde, der kan foregribe indholdet af

Indhold

den endelige plan. Lokalplanen indberettes til Plan-

En lokalplan må ikke indeholde bestemmelser i

system.dk, og der må ikke etableres forhold, som

strid med planlovens § 13, stk. 1 pkt. 1-5, herunder

strider mod planen, efter at den er bekendtgjort.

kommuneplanen.

Med henblik på at sikre planens gennemførelse kan

Lokalplaner skal indeholde oplysninger om planens

kommunalbestyrelsen ekspropriere fast ejendom,

formål og retsvirkninger, og en redegørelse, der bl.a.

når det er af væsentlig betydning for almenvellets

beskriver forholdet til kommuneplanen, anden plan-

interesser.

lægning, tilladelse fra andre myndigheder mm. Den

Kommunalbestyrelsen kan give dispensationer, der

kan desuden rumme bestemmelser om overførsler

dog ikke kan stride mod det principielle indhold i lo-

af arealer til byzone, om anvendelse og udstyk-

kalplanen.

ningsforhold, om bebyggelsesplacering og -udformning, bevaring af bygninger og landskabstræk, sik-

Bemærkninger og indsigelser

ring af friarealer og fællesarealer mm.

Sorø Byråd vedtog den 11. november 2020 at fremlægge forslaget til lokalplan offentligt. Lokalplanfor-

Offentliggørelse

slaget var fremlagt i perioden 3. december 2020 – 7.

Når kommunalbestyrelsen har vedtaget et forslag til

januar 2021. Planen blev endeligt vedtaget på byrå-

lokalplan, skal det offentliggøres sammen med op-

dets møde den 24. marts 2021.

lysning om indsigelsesfrist, som skal være mindst 4
uger.

Klagemulighed

Samtidig skal kommunalbestyrelsen give skriftlig

Retlige spørgsmål i forbindelse med endelig vedta-

underretning om forslaget til ejere, lejere og bru-

gelse af lokalplaner kan påklages til Planklagenæv-

gere af de ejendomme, som enten omfattes af pla-

net inden for 4 uger efter offentliggørelse af vedta-

nen direkte, eller for hvem forslaget har væsentlig

gelsen. Klager skal indberettes i en særlig digital

betydning, og til lokale foreninger samt foreninger

klageportal, og klagenævnet opkræver et gebyr på

der har klageret, til miljøministeren og andre, for

900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomhe-

hvem planen har retlig interesse.

der/foreninger, før en klage behandles.

Erhvervsstyrelsen påser, at et forslag til lokalplan
ikke er i strid med landsplandirektiverne og de
statslige interesser.

SORØ KOMMUNE
Fagcenter Teknik,

Endelig vedtagelse

Miljø og Drift

Er der opnået enighed mellem Erhvervsstyrelsen og

Rådhusvej 8

kommunalbestyrelsen om evt. ændringer i planfor-

4180 Sorø

slaget, kan kommunalbestyrelsen efter udløbet af

Tlf. 5787 6000

indsigelsesfristen, vedtage planen endeligt, hvis der

plan@soroe.dk
www.soroe.dk
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REDEGØRELSE
A. LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL
Baggrund
Den kommunale administration er flyttet fra rådhuset i Stenlille og bygningerne er
nu frigjort til andre formål. ”Det gamle Rådhus”, ”Det nye Rådhus” og ”Legestuen”
er solgt og kan anvendes til nye formål. Det er hensigten, at kommunens ”Aktivitetshus” fortsat skal være møde- og aktivitetshus for lokalområdet.
I den sydlige del af området ønsker den nye ejer at opføre ca. 4 nye tæt-lave boliger i form af en lille rækkehusbebyggelse.
Denne lokalplan er udarbejdet for at muliggøre ombygning, nybygning og anvendelse til nye formål af bygninger og arealer i området.
Formål
Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets anvendelse til blandet bolig- og
erhvervsformål i form af boliger, offentlige formål samt lette erhverv. Lokalplanen
skal desuden sikre bevaringsinteresser for den gamle skolebygning på Hovedgaden 60. Lokalplanen skal også sikre gode og trafiksikre parkerings-, vej- og stiforbindelser i området. Endvidere skal lokalplanen sikre, at nye boliger får adgang til
udendørs fri- og opholdsareal.

B. LOKALPLANOMRÅDET – NUVÆRENDE FORHOLD
Placering, størrelse og zoneforhold
Området ligger mellem Hovedgaden og Sneppevej og afgrænses af de to veje
samt skel mod naboejendomme. Grunden har ifølge matriklen et areal på 10.944
m2. Den eksisterende bebyggelse udgør ca. 2.500 m². Arealet ligger i byzone.

Området set fra syd ved indkørslen ved Sneppevej

4

BESTEMMELSER
Anvendelse
Området anvendes ved lokalplanens udarbejdelse til blandet bolig- og erhvervsområde med offentlig administration samt møde- og aktivitetssted for ældre.
Færdselsarealer
En eksisterende vejforbindelse gennem området forbinder Hovedgaden med
Sneppevej. Vejadgang til området kan derfor ske fra både Hovedgaden og fra
Sneppevej.
Overkørslen ved Hovedgaden er ensrettet og må kun benyttes som indkørsel.
Udkørsel til Hovedgaden skal ske via naboejendommen mod vest, hvor der ligger
en dagligvarebutik. Trafikbetjening af området med dagligvarebutikken er i øvrigt
fastlagt i Lokalplan SK 25.
Der er desuden indkørsel fra Sneppevej til et parkeringsanlæg øst for Aktivitetshuset, der betjener huset. Langs områdets interne vej er der parkeringspladser.
I områdets sydlige del giver en sti i forlængelse af Sneppevej adgang til stationsområdet.
Eksisterende bebyggelse
Bebyggelsen ud mod Hovedvejen består af den gamle rådhusbygning opført i
1902. Bygningen, som oprindeligt var kommuneskole, er et karakteristisk hus i
bybilledet, og bygningen er registreret som bevaringsværdig i kommuneplanen.
Syd for det gamle rådhus er der via en smal mellembygning sammenhæng med
Det nye Rådhus, der udgøres af en gulstensbygning i en etage med rødt tegltag
opført i 1979.
I områdets vestlige del ligger et gulstenshus i 1½ etage med eternittag fra 1925.
Bygningen - kaldet ”Legestuen” - har tjent som børneinstitution.

Udkørsel fra området til Hovedgaden foregår via dagligvarebutikken på nabogrunden.
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Det nye Rådhus er forbundet med Aktivitetshuset med en smal mellembygning.
Aktivitetshuset udgøres af en gulstensbygning i en etage med dels rødt tegltag
og dels paptag med lav hældning, Bygningen er opført i 2003. I tilknytning til Aktivietshusets parkeringsplads er der et udhus.
Udover Det gamle Rådhus repræsenterer bebyggelsen ikke særlige bevaringsinteresser.
Grønne arealer og beplantning
Områdets sydvestlige del indeholder et grønt friareal med enkelte større træer og
en stiforbindelse mod stationen. Der er ligeledes et åbent grønt areal øst for Det
nye Rådhus i den østlige del af området.
Der er flere karaktergivende gamle træer i området.

Det gamle Rådhus er en flot, karakteristisk og bevaringsværdig bygning i bybilledet.

Områdets grønne arealer indeholder flere større træer og buske.
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Lokalplanens omgivelser
Lokalplanen ligger i byens centerområde med butikker, erhverv og boliger. Syd
for lokalplanområdet er et boligområde og et ældrecenter. Sydvest for området
ligger Stenlille Station.

KORT A: De eksisterende forhold
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C. LOKALPLANENS INDHOLD
Disponering
Det er hensigten, at genanvende den eksisterende bebyggelse med eventuelle
supplerende bygninger. Derfor fastholdes områdets eksisterende disponering
langs tilkørselsvejen mellem Hovedgade og Sneppevej samt en yderligere tilkørsel fra Sneppevej.
Området opdeles i to delområder med forskellig karakter og derfor med lidt forskellige bestemmelser i lokalplanen:
Delområde I udgøres af Det Gamle Rådhus, der indgår som en væsentlig del af
Hovedgadens karakter.
Delområde II omfatter af resten af lokalplanområdet, der udgøres af en mere
åben bebyggelse med primær tilkørsel fra Sneppevej samt tilkørsel fra Hovedgaden, hvor denne også skal betjene dagligvarebutikken på naboejendommen.
Anvendelse
Det er hensigten, at områdets nuværende bygninger - bortset fra det eksisterende aktivitetshus - fremover skal anvendes til boliger.
Lokalplanen giver dog også mulighed for erhverv i form af liberale erhverv og serviceerhverv, der ikke medfører væsentlige miljøgener for omgivelserne.
Der kan desuden etableres offentlige formål i form af mødested med aktiviteter,
der ikke medfører væsentlige miljøgener for omgivelserne.
Bebyggelse og anlæg
Med lokalplanen fastlægges en række byggefelter, som i det store hele svarer til
områdets nuværende bebyggelse. Inden for disse byggefelter kan de eksisterende bygninger ændres og moderniseres, så de kommer til at passe til deres
nye anvendelse. Ændringer kan være mindre tilbygninger, nye facader og materialer, mv.
Det vil også være muligt at opføre helt ny bebyggelse, når blot det sker inden for
byggefelterne og i et omfang, der svarer til det hidtidige bygningsvolumen.
I den sydlige del af lokalplanområdet er der udlagt et byggefelt til en ny lille boligbebyggelse med ca. 4 rækkehuse.
For at sikre, at ny bebyggelse kan indpasses i området fastsætter lokalplanen bestemmelser for bebyggelsens højde og udseende.
Uden for byggefelterne kan der etableres mindre udhuse i form af fx cykel- og
redskabskure og lignende til områdets betjening og drift.
Eksisterende bebyggelse må genopføres efter brand eller anden skade i bygningernes hidtidige udseende.

8

BESTEMMELSER

Aktivitetshuset har sin egen parkeringsplads øst for bygningen.

Veje stier og parkering
Gennem området forløber en eksisterende vejforbindelse mellem Hovedgaden
og Sneppevej. Lokalplanen åbner mulighed for, at denne forbindelse kan vejlukkes, så bebyggelsen kan friholdes for gennemkørende trafik.
Hvis den eksisterende vejforbindelse gennem området lukkes for kørende trafik,
skal der fortsat være en offentligt tilgængelig stiforbindelse mellem Hovedgaden
og Sneppevej.
En opretholdelse af den offentlige vej/sti igennem området vil indebære, at vejen
får status af Offentlig vej i forbindelse med en kommende udmatrikulering af området.
Gennem parkeringsarealet øst for Aktivitetshuset og i lokalplanens sydlige del
udlægges areal til to nye veje. Disse veje skal etableres i takt med, at der opstår
behov for vejadgang til nye bebyggelser og ny anvendelse af områdets eksisterende bygninger. Vejudlægget i den sydlige del skal tjene som tilkørselsvej til en
fremtidig udvikling af området vest for lokalplanen, som er fastlagt i Lokalplan SK
25. Denne tilkørsel sikres hermed med nærværende lokalplan, når den afløser
Lokalplan SK 25 for dette areal.
Områdets øvrige eksisterende veje og stier fastholdes i den fremtidige udvikling
af området for derved at sikre tilkørselsforhold og gode muligheder for de bløde
trafikanter.
Trafikregulering ved Hovedgaden med adskilt ind- og udkørsel skal fastholdes,
som det hidtil er beskrevet i Lokalplan SK 25. Al indkørsel fra Hovedgaden (også
trafik til dagligvarebutikken på Hovedgaden 58) skal fortsat ske via overkørslen
ved Det gamle Rådhus, mens udkørsel skal ske via dagligvarebutikkens parkeringsareal.
Denne lokalplan fastlægger tilkørselsvejen til området fra Hovedgaden og afløser
her Lokalplan SK 25 for dette areal, så tilkørselsvejen sikres i nærværende lokalplan.
For at sikre at der etableres tilstrækkeligt med parkeringspladser til beboere,
medarbejdere og besøgende og for at sikre mod uhensigtsmæssigt parkerede biler på bycentrets veje, stiller lokalplanen krav om etablering af parkeringspladser.
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Parkeringen kan foregå som fælles parkering langs tilkørselsvejene eller som privat parkering på den enkelte grund.
Grønne området og beplantning
For at sikre områdets beboere mulighed for udendørs ophold, er det et krav i lokalplanen, at der skal etableres gode opholdsarealer for områdets beboere. Da
området ligger i bycentret er der visse steder begrænsede fysiske muligheder for
at indrette velegnede opholdsarealer. Opholdsarealer kan etableres på terræn eller på altaner, tagterrasser og lignende i tilknytning til boligen, når de har en størrelse og placering, så de er egnede til formålet samt ikke er belastede med støj
over de gældende grænseværdier for støj fra virksomheder og veje.
Bevaring
Det gamle rådhus på Hovedgaden 60 har oprindeligt fungeret som skole og lærerbolig, men blev fra 1970 med kommunalreformen anvendt til teknisk forvaltning. På målebordsblade er bygningen markeret som skole, og på selve bygningen står i relief både Stenlille Mellemskole og Stenlille Rådhus.
Bygningen er udpeget som bevaringsværdig og må dermed ikke nedrives. Bygningen skal fastholdes med sit oprindelige udtryk, og udvendige ændringer og
ombygninger må kun ske efter tilladelse fra Sorø Kommune.
På bilag 2, bagest i lokalplanen, kan man se, hvilke ændringer Sorø Kommune
allerede har taget stilling til. Det drejer sig blandt andet om at tilføje et nyt vindue i
gavlen og at lægge ovenlysvinduer i tagfladen.
Bevaringshensynet vil generelt blive håndhævet strengere på gadefacaden end
på bagfacaden, hvor eksempelvis altaner vil kunne tillades, hvis de får et harmonisk udseende.
Der er på arealet flere, store træer, som er karaktergivende for området. Lokalplanen udpeger to træer, der i videst mulige omfang skal bevares i forbindelse
med områdets udbygning.

”Det nye Rådhus og ”Legestuen” tænkes anvendt til nye formål.

Miljø
Området ligger centralt i Stenlille og kan derfor være påvirket af støj fra forskellige støjkilder. Det kan være trafik fra Hovedgaden, støj fra jernbanen, og erhvervsstøj fra dagligvarebutikken på naboejendommen.
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Lokalplanen fastlægger, at alle boliger eller anden støjfølsom anvendelse skal
sikres tilstrækkeligt mod støjgener. Dette kan ske ved at opsætte støjhegn eller
ved at bruge støjdæmpende vinduer eller lignende. Boliger må ikke tages i brug,
før det er sikret, at de overholder støjkravene.
Grundejerforening
Da en del af arealet vil blive anvendt til etageboliger, kan der ikke kræves etableret grundejerforening for disse, og lokalplanen kræver derfor ikke etablering af
grundejerforening.

D. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING
Lokalplanens forhold til kommuneplanen
Lokalplanen er i overensstemmelse med Sorø Kommuneplan 2019-2030 og er
indeholdt i rammeområde St.Bl 2, der udlægger arealet til blandet bolig og erhverv i form af offentlige formål, boliger samt kontor- og serviceerhverv.
Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af området som helhed
Maksimale antal etager er 2,5
Maksimal højde er 11,5 m
Lokalplanen understøtter kommuneplanens mål om udviklingen af levende og
bæredygtige byer og lokalsamfund.
Lokalplanen berører ikke kommuneplanens retningslinjer.
Helhedsplan for Stenlille
Området er delvist omfattet af en samlet helhedsplan for Stenlille, hvori Det
Gamle Rådhus indgår. Lokalplanen understøtter helhedsplanen.
Eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt
Området er omfattet af Lokalplan nr. 6 for et område omkring kommunens administrationsbygning i Stenlille.
En mindre del i områdets nordvestlige del er omfattet af den eksisterende lokalplan SK 25 for dagligvarebutik og boliger i Stenlille.
En meget lille del i områdets sydlige del er omfattet af to eksisterende planer Byplanvedtægt 1 og Lokalplan 20b
Disse lokalplaner aflyses for de områder, som er omfattet af nærværende lokalplan, ved dens endelige vedtagelse og offentliggørelse.
Kulturarv
Det Gamle Rådhus er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt. Huset
er en vigtig bygning i sig selv, men indgår også som et væsentligt element i Hovedgadens byarkitektur. Lokalplanen sikrer, at bygningen bevares med sit oprindelige arkitektoniske udtryk i den nye anvendelse.
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Støj og vibrationer
Støjforhold reguleres af Miljøbeskyttelsesloven. Miljøstyrelsen har fastlagt vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder og veje. Grænseværdierne bruges til planlægning for udlæg af byarealer, men lægges også til grund for miljømyndighedernes vurdering af støjgener. Støjgrænserne kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.
Trafikken på Hovedgaden og varelevering til dagligvarehandel på naboejendommen kan være kilder til støjpåvirkning af lokalplanområdet.
Anvendelse
Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., udendørs opholdsarealer)
Offentlige formål (hospitaler, uddannelsesinstitutioner, skoler)
Liberale erhverv m.v. (hoteller/vandrehjem, kontorer, klinikker m.v.)

Vejledende støjgrænse
58 dB
58 dB
63 dB

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj.

Anvendelse

Dag

Aften og
helligdage

Nat

Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder

55 dB

45 dB

40 dB

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser – ekstern støj fra virksomheder.

Servitutter
Privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med
lokalplanens indhold, fortrænges af planens bestemmelser jf. planlovens § 18.
Private tilstandsservitutter, som er uforenelige med lokalplanens formål, kan aflyses med lokalplanen jf. planlovens § 15 stk. 2 nr. 19.
Følgende servitutter aflyses med lokalplanen:
Matr.nr. 3eæ Stenlille By
Tinglyst: 20.08.1891
Titel: Dok om vej mv.
Indhold: Ejeren af matr.nr. 3a fraskriver sig retten til færdsel over matr.nr. 3b mod
i stedet at få vejret over matr.nr. 4b of 18b - i skellet mellem disse ejendomme.
Ejeren af matr.nr. 3b gives ret til nårsomhelst at oppløje vejstykket over ejendommen. Retten må anses for at være forældet og bør aflyses. Vedrører ikke lokalplanområdet.
Påtaleberettiget: Ejeren af matr.nr. 3a
Matr.nr. 3b Stenlille By
Tinglyst: 13.02.1937
Titel: Pligt til at vedligeholde hegn omkring matr.nr. 3ao. Ejendommen er i dag
lagt sammen med matr.nr. 3b. Vedrører principielt også hegn mod matr.nr. 3f og
3z, men servitutten er formentlig forældet i sit indhold og bør aflyses af tingbogen.
Påtaleberettiget: Ejeren af matr.nr. 3b
Andre private servitutter kan eksproprieres efter planlovens § 47, når det vil være
af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen.
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E. FORUDSATTE MYNDIGHEDSTILLADELSER
Færdselsloven
Der kan – uanset lokalplanens bestemmelser - ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning
for færdslens sikkerhed og afvikling, jf. færdselsloven.
Museumsloven
Museum Vestsjælland skal i henhold til museumsloven sikres mulighed for at foretage arkæologiske undersøgelser ved nedrivning, bebyggelse og anlæg.
Hvis der under byggeri eller anlægsarbejde træffes på fortidsminder, skal arbejdet stoppes og Museum Vestsjælland underrettes, jf. museumsloven.
Jordforureningsloven
Hvis der i forbindelse med bygge- eller anlægsarbejde stødes på en forurening,
skal arbejdet straks standses og forureningen skal anmeldes til Sorø Kommune.
Arbejdet må først genoptages fire uger efter, at regionen har modtaget underretning om den konstaterede forurening.

F. LOV OM MILJØVURDERING
I forbindelse med lokalplanlægning skal der, jf. lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM), gennemføres en miljøvurdering, hvis
planen indbefatter særlige anlæg eller en miljøvurderingsscreening taler for det.
Ved udarbejdelsen af nærværende lokalplan er der derfor gennemført en sådan
screening, hvor andre berørte myndigheder er blevet hørt.
Ud fra screeningen har Sorø Kommune vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet
af kravet om miljøvurdering. Baggrunden for vurderingen er:


At lokalplanen udlægger området til blandet bolig- og erhvervsområde i
form af tæt/lav bebyggelse, liberale erhverv og serviceerhverv, samt offentlige formål i form af aktivitetshus, og ikke giver mulighed for anlæg,
der er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 og 2.



At lokalplanen ikke påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde.



At planen ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

G. TEKNISKE FORHOLD M.V.
Forsyning
Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før tilslutning til
kollektiv varme-, vand-, spildevands- og elforsyning har fundet sted.
Vand
Området ligger indenfor den almene vandforsyning Stenlille Vandværks forsyningsområde og forsynes med drikkevand herfra.
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Varme
Lokalplanens område er i henhold til varmeplanen forsynet med naturgas fra
Dansk Gasdistribution A/S.
Elektricitet
Lokalplanområdets elforsyning varetages af Cerius.
Elektriciteten kan indkøbes på det fri el-marked.
Spildevand
Området er omfattet af spildevandsplanen for Sorø Kommune. Tilslutning til offentlig kloak og håndtering af overfladevand skal ske i overensstemmelse hermed.
Renovation
Sortering, opbevaring og håndtering af affald skal ske i henhold til Sorø Kommunes gældende affaldsregulativer.
Renovation
Ved udarbejdelse af nye anlægsplaner for ejendomme i området skal det sikres,
at de vil kunne betjenes af renovationsbiler, og udformningen af adgangsveje- og
forhold skal opfylde kommunens affaldsregulativer og godkendes af kommunen.
Herunder skal der sikres tilstrækkelige arealer til opsamlingsmateriel til affald.
Etablering af anlæg til affaldshåndtering er med lokalplanen en forudsætning for
at kunne ibrugtage ny bebyggelse.
Vejanlæg
Etablering af eventuelle vendepladser skal ske i overensstemmelse med vejreglernes krav til vendepladser for lastvogne, og pladsernes belægninger skal være
jævne og med kørefast underlag.
Anlæg af veje og stier skal ske efter et vejprojekt, som er godkendt af kommunens vejmyndighed efter vejloven.
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KORT B: Lokalplanområdets afgrænsning, skel og matrikelnumre af ejerlavet del af 3b, Stenlille By, Stenlille
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LOKALPLANENS BESTEMMELSER
Lokalplan SK 67 for det tidligere Rådhus mellem Hovedgaden og Sneppevej
i Stenlille
I henhold til Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018
med senere ændringer) fastlægges følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte
område:

§1.

LOKALPLANENS FORMÅL

1.1

Formålet med lokalplanen er:
-

at udlægge lokalplanområdet til blandet bolig- og erhvervsformål,
samt offentlige formål,

-

at sikre etablering af fri- og opholdsarealer,

-

at sikre bevaringsværdig bebyggelse,

-

at sikre en funktionel og sikker afvikling af trafikken i området.

§2.

OMRÅDE, ZONESTATUS OG EVT. OPDELING

2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på foranstående kort B og kortbilag 1.
Området omfatter matriklen 3b, Stenlille By, Stenlille, samt alle grunde,
der efter lokalplanens vedtagelse udstykkes fra ovennævnte ejendom.

2.2

Området er i byzone

2.3

Området opdeles i delområderne I og II som vist på kort B og kortbilag
1.

§3.

OMRÅDETS ANVENDELSE

3.1

Lokalplanområdet udlægges til blandet bolig- og erhvervsformål samt
offentlige formål.

3.2

Der kan inden for området etableres boliger i form af etageboliger,
tæt/lav bebyggelse som række-, kæde-, klynge- eller dobbelthuse og
lignende, liberale erhverv (revisor, advokat, ingeniør, arkitekt og lignende rådgivningsvirksomhed) samt serviceerhverv (klinik, frisør, læge,
fodterapeut og lignende). Der kan desuden etableres offentlige formål i
form af kontorer og mødested med aktiviteter, som ikke medfører væsentlige miljøgener for omgivelserne.

3.3

Inden for hele lokalplanområdet må placeres tekniske anlæg som er
nødvendige for at sikre områdets forsyning. Der må ikke opføres eller
opsættes vindmøller.
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§4.

UDSTYKNING OG MATRIKULÆRE FORHOLD

4.1

Grunde må ikke udstykkes mindre end 400 m2.
Arealer til teknisk forsyning og lignende kan dog udstykkes som mindre
grunde.

§5.

VEJE, STIER OG PARKERING

5.1

Der skal være offentlig vejadgang for kørende trafik på de veje, som er
markeret med blå signatur på kortbilag 1.
På strækningen fra A til B skal indkørsel ske ved A og udkørsel ved B.

5.2

Der skal være offentligt tilgængelig stiforbindelse på de strækninger,
som er markeret med sandfarvet signatur på kortbilag 1.
På strækningen fra D til E kan der både være offentligt tilgængelig vej
og sti.

5.3

Der udlægges areal til nye veje i princippet som vist med rød signatur
på kortbilag 1.
Strækningen fra H til I skal først etableres hvis ejendommen matrikel 3c
ønskes bebygget i henhold til lokalplan SK 25.

5.4

Vejene F-G og H-I, som er markeret på kortbilag 1, skal udlægges i en
bredde af min. 5 m. Langs vejstrækningen H-I udlægges 1,5 m til fortov.

5.5

For enden af stikvejen F-G skal der indrettes vendeplads, som tilgodeser, at der kan ske afhentning af affald med lastbil.

5.6

Der skal etableres følgende parkering for biler:


min. 1 p-plads pr. bolig



min. 1 p-plads pr. 50 m2 etageareal til erhverv og offentligt formål



min. 0,25 p-plads pr. ungdomsbolig



min. 0,75 p-plads pr. ældrebolig

Heraf skal mindst én ud af 10 p-pladser etableres som handikapplads
tæt ved indgangen. Mindst én af handikappladserne skal kunne betjene
en kassebil.
5.7

Der skal etableres følgende parkering for cykler:


min. 1 p-plads pr. bolig



min. 1 p-plads pr. 50 m2 etageareal til erhverv og offentligt formål

5.8

Belysning på veje, p-pladser og de stier der går mellem adgangsveje og
boliger, skal være fra parklamper, lyspullerter og lignende, og opfylde
vejregelnormerne for belysning.

§6.

TEKNISKE ANLÆG OG MILJØFORHOLD

6.1

Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som jordledninger.
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6.2

Ny bebyggelse skal tilsluttes almen vandforsyning.

6.3

Ny bebyggelse skal tilsluttes elforsyning.

6.4

Ny bebyggelse skal aflede spildevand til det offentlige kloaksystem i
overensstemmelse med den til enhver tid gældende spildevandsplan.

6.5

Der må indpasses de for området nødvendige tekniske anlæg i form og
udseende, der tager hensyn til områdets udseende og udføres i afdæmpede, mørke farver.

6.6

Anlæg for håndtering af affald skal have en størrelse og indretning, så
affaldssortering er mulig, og som overholder kommunens gældende affaldsregulativ. Anlægget skal placeres højst 20 meter fra kørevej, og
der skal være uhindret adgang for afhentning og tømning af containerne.

6.7

Affalds- og genbrugscontainere skal afskærmes med hegn, hæk eller
lignende, hvis de placeres synligt fra offentlig sti eller vej. Afskærmningen må dog ikke med låger og lignende besværliggøre afhentning og
tømning af containerne. Afskærmning skal udføres i materialer og farver, som svarer til, hvad der i øvrigt gælder for områdets bebyggelse og
beplantning jf. § 8 og § 9.

6.8

Der må ikke opstilles solenergianlæg på terræn.

6.9

Veje, parkeringsanlæg samt fri- og opholdsareal kan udformes så arealerne indgår som opstuvning og/eller forsinkelse af overfladevand ved
ekstreme nedbørshændelser.

6.10

Nye boliger skal i bebyggelsens konstruktion isoleres mod støj, hvis det
er påkrævet for at overholde grænseværdien for den indendørs støjbelastning.
Note: Det kan fx ske ved isætning af støjdæmpende vinduer og/eller
ventilationsanlæg, der ikke leder støjen.

§7.

BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING
For hele lokalplanens område

7.1

Bebyggelse må kun opføres inden for de på kortbilag 1 viste byggefelter.

7.2

Inden for byggefelterne må bebyggelsen sammenbygges i skel og opføres i fuld højde uanset afstand til skel.
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For delområde I
7.3

Bebyggelsen må være højst 2 etager med udnyttet tagetage.
Note: En udnyttet tagetage har en trempelhøjde (afstand fra etagedækkets skæring med indervæg og til loftsfladen) på under 1,25 m. Er trempelhøjden større regnes det for en fuld etage.

7.4

Bebyggelsens højde må ikke overstige 11,5 m.

7.5

Inden for byggefelt 1 må det samlede etageareal højst udgøre 583 m².

7.6

Der må højst indrettes 6 boliger inden for byggefelt 1.

7.7

Inden for byggefelt 1b må der opføres uopvarmede depotrum i 1 etage
og med et etageareal på højst 35 m².
For delområde II

7.8

Bebyggelsen må være højst 1 etage med udnyttet tagetage.
Note: En udnyttet tagetage har en trempelhøjde (afstand fra etagedækkets skæring med indervæg og til loftsfladen) på under 1,25 m. Er trempelhøjden større regnes det for en fuld etage.

7.9

Bebyggelsens højde må ikke overstige 8,5 m.

7.10

Inden for byggefelt 2 må det samlede etageareal højst udgøre 1200 m².

7.11

Inden for byggefelt 3 må det samlede etageareal højst udgøre 700 m².

7.12

Inden for byggefelt 4 må det samlede etageareal højst udgøre 200 m².

7.13

Inden for byggefelt 5 må det samlede etageareal højst udgøre 600 m².

7.14

Mindre bygninger såsom udhuse, carporte, drivhuse, cykelskure og lignende kan opføres uden for de viste byggefelter i et omfang, der svarer
til bygningsreglementets beregningsregler.

§8.

BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

8.1

Bebyggelsen skal fremstå som muret byggeri med facader i blank mur,
vandskuret eller pudset murværk eller lignende.
Sekundær bebyggelse som udhuse og skure kan også udføres i træ og
andre lette materialer, jf § 8.3

8.2

Mindre bygningsdele kan desuden udføres i træ, glas, zink, stål, beton,
kobber og aluminium.

8.3

For at sikre bebyggelsen en ensartet fremtræden, hvor æstetiske hensyn og materialernes evne til at patinere på en naturlig måde er i højsædet, må der ikke benyttes trykimprægneret træ og plastmaterialer,
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hvor det er synligt udvendigt i bebyggelsen.
8.4

Bebyggelsens farvevalg skal være enten hvid, sort eller jordfarver, som
er vist på farvepaletten i lokalplanens bilag 1. De viste farver må anvendes i blanding med sort og hvid.

8.5

Træ, tegl, kobber, zink og aluminium må fremstå i materialets naturlige
farve.

8.6

Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer med et
glanstal på over 30, bortset fra vinduer.
Note: Glanstal måles i henhold til ISO 2813:2014. Glaserede og engoberede teglsten kan normalt ikke opfylde disse krav.

8.7

Tekniske bygningsdele som fx elevatorer, ventilation, klimaanlæg, med
videre skal indeholdes i bygninger eller på anden måde indgå som en
integreret del af bygningens arkitektur.

8.8

Solenergianlæg på bebyggelsens tage må kun opsættes efter følgende
retningslinjer:


De skal være anti-refleksbehandlede



Kanten af solpaneler skal have samme farves som panelet, så solpanelfladen fremstår som en samlet helhed



De skal lægges på tagfladen og være parallelle med denne. De
kan med fordel placeres i niveau med taget (integreres) og må
være hævet max 15 cm fra tagfladen.



De skal placeres, så de udgør ét eller flere samlede rektangler



De skal placeres i harmoni med ovenlysvinduer, udluftningshætter
og lignende, som ikke må bryde solcelle-/solpanel-fladen



De skal etableres på bygningens primære tag. Der kan således
ikke placeres anlæg på kviste, frontispice eller lignende



Solceller og solfangeres størrelse og placering skal underordne sig
bygningens arkitektur bl.a. i forhold til placering af og størrelse på
vindues- og dørhuller i facaden



Der må ikke opsættes solceller på bevaringsværdig bebyggelse

8.9

Ved fladt tag kan solenergianlæg opsættes på stativer med hældning
op til 12 grader, når de placeres min. 1 m fra tagets kant.
Såfremt anlæg til indvinding af solenergi på bygninger med taghældninger under 10 grader skærmes bag en brystning, må anlægget føres ud
til brystningen.

8.10

Erhvervsskiltning må kun finde sted ud for virksomhedens indgang med
en størrelse på max 35 cm x 50 cm og/eller som transparent skilt i nederste fjerdedel af vinduer.
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8.11

Skilte, der henviser til flere virksomheder i samme bygning, skal opfattes som ét samlet skilt.

8.12

Der må ikke anvendes lysende eller animeret skiltning.

8.13

Der må ikke opsættes nogen form for individuelle udendørs antenner til
TV- og radiomodtagelse, radioamatørvirksomhed eller lignende, der
kan ses fra offentlige veje, eller parkeringsarealer.

§9.

UBEBYGGEDE AREALER, BEPLANTNING M.V.

9.1

Ubebyggede arealer skal ved beplantning, belægning eller lignende gives et ordentligt udseende.

9.2

Det samlede befæstede og bebyggede areal inden for delområde II må
ikke overstige 60% af grundens areal. Det øvrige areal skal fremstå
med græs eller beplantning.

9.3

Kommunen kan efter en konkret vurdering dispensere til en højere belægningsgrad end 60%, hvis der etableres anlæg, som fremmer nedsivning og forsinkelse af regnvand. (eksempelvis brug af permeable belægninger)
Opholdsareal - delområde I

9.4

Det på kortbilag 1 viste område skal reserveres til opholdsareal for
ejendommens beboere.
Opholdsareal - delområde II

9.5

9.6

Der skal inden for delområde II etableres udendørs fri- og opholdsareal
svarende til min.:


25 % af etagearealet til etageboliger



50 % af etagearealet til boliger i tæt/lav bebyggelse



10 % af etagearealet til erhverv og offentligt formål.

Opholdsarealer skal have en placering, størrelse, solorientering og indretning, som er egnet til formålet, og må ikke være belastet af støj over
gældende grænseværdier.
Oplag

9.7

Der må i lokalplanområdet ikke foretages udendørs oplagring uden for
indhegnede og afskærmede arealer samt henstilling af lystbåde, uindregistrerede køretøjer, campingvogne, trailere og lignende.
Hegn og beplantning

9.8

Fri- og opholdsarealer skal beplantes med løvfældende træer og/eller
buske og tilsås med græs eller blomstergræs.
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Fri- og opholdsarealer inden for delområde I kan dog også etableres
som gårdhave med belægning.
9.9

Hegning mod vej, sti, naboskel og fællesareal må kun være levende
hegn i form af hæk eller begrønnet hegn.
Der kan som supplement til levende hegn opsættes trådhegn på indersiden af hegnet med max samme højde, som det levende hegn, når det
er udvokset.

9.10

Hvis det er nødvendigt for at overholde de gældende grænseværdier for
støj, skal der opsættes støjhegn med placering, som vist på kortbilag 1.
Støjhegn må kun udføres som begrønnet hegn.

9.11

Hæk langs veje og andre fælles færdselsarealer skal plantes mindst 0,4
m fra skel.
Terrænregulering

9.12

Der må ikke foretages terrænregulering inden for 1 m fra skel.

9.13

Terrænregulering på mere end +/- 0,5 m. i forhold til eksisterende terræn efter områdets byggemodning må ikke finde sted.
Der kan dog ske større regulering af terrænet ved etablering vej- og parkeringsanlæg, når det er nødvendigt for at opnå et ensartet niveau.

§10.

GRUNDEJERFORENING
Der er ikke krav om grundejerforening.

§11.

BEVARING

11.1

Det gamle Rådhus, som er markeret på kortbilag 1, er bevaringsværdigt
og må ikke nedrives.

11.2

Bygningen må ikke ændres udvendigt. Der kan dog tilføjes et nyt vindue
i gavlen og nye vinduer i tagfladerne, når de udføres med størrelse, udseende og placering som vist på facadetegningerne i bilag 2. Enhver
anden udvendig ændring kræver godkendelse ved Sorø Kommune.

11.3

De bevaringsværdige træer, som er markeret på kort 1, skal bevares.
Der må under anlæg og byggearbejde ikke foretages handlinger, som
kan beskadige eller ødelægge disse træer eller væsentligt forringe deres levevilkår.

§12.

FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN

12.1

Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før parkeringsarealer,
som skal betjene bebyggelsen, er etableret, jf. § 5.6 og § 5.7

12.2

Nye boliger må ikke tages i brug, før det er sikret, at gældende grænseværdier for støjbelastning af boliger, udendørs opholdsarealer og anden
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støjfølsom anvendelse kan overholdes, jf. § 6.10 og § 9.10
12.3

Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før anlæg til håndtering
af affald er etableret, jf. § 6.6 og § 6.7

12.4

Før ibrugtagen af en bolig skal de i lokalplanen forlangte anlæg af friareal være gennemført, jf. § 9.4, § 9.5, § 9.6 og § 9.8. Kommunen kan
dog tillade plantningen udsat til førstkommende velegnede plantesæson, så der opnås gode vilkår for beplantningens trivsel.

12.5

Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før den er tilsluttet kollektiv vandforsyning, elforsyning og kloakforsyning.

§13.

SERVITUTTER OG AFLYSNING AF LOKALPLANER

13.1

Rådighedsservitut med løbenummer 20.08.1891-912708-25 (Dok om
vej mv.) aflyses fra tingbogen.

13.2

Tilstandsservitut med løbenummer 13.02.1937-912710-25 (Dok om
hegn, hegnsmur mv.) aflyses fra tingbogen.

13.3

Med den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves følgende lokalplaner:


Lokalplan nr. 6 for et område omkring kommunens administrationsbygning i Stenlille, vedtaget d. 31. januar 1979, ophæves for den
del, som er omfattet af nærværende lokalplan.



Lokalplan nr. SK 25 for dagligvarebutik og boliger i Stenlille, vedtaget d. 25. februar 2009, ophæves for den del, som er omfattet af
nærværende lokalplan.



Lokalplan nr. 20b for et område ved Sneppevej i Stenlille by, vedtaget d. 29. maj 1998, ophæves for den del, som er omfattet af nærværende lokalplan.



Partiel Byplanvedtægt nr. 1 for de offentlige områder i Stenlille by,
vedtaget d. 26. august 1975, ophæves for den del, som er omfattet
af nærværende lokalplan.

RETSVIRKNINGER
Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelsen, må ejendomme, der er
omfattet af planen, ifølge planloven kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.
Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

23

BESTEMMELSER

I henhold til planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme
eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen.
Privatretlige servitutter og øvrige tilstandsservitutter, der måtte være uforenelige
med lokalplanens bestemmelser, fortrænges af lokalplanen, når byrådet har foretaget offentlig bekendtgørelse af lokalplanens endelige vedtagelse.
Måtte nogen af de på ejendommene lyste servitutter omhandlede forhold senere
vise sig at være til hinder for eller vanskeliggøre gennemførelsen af lokalplanens
formål, må der forhandles med vedkommende påtaleberettiget om ændring af
forholdene, eller servitutterne må eksproprieres i henhold til planlovens § 47.

VEDTAGELSESPÅTEGNING
Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden 3. december
2020 – 7. januar 2021. Sorø Byråd har vedtaget lokalplanen endeligt den 24.
marts 2021.
Gert Jørgensen

/

Borgmester

Søren S. Kjær
Kommunaldirektør
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BILAG

Bilag 1 - Farvepalet

Farve

NCS
farvekode

Rå umbra

S6020-Y30R

Brændt umbra

S7510-Y80R

Dodenkopf

S8505-R20B

Lys Dodenkopf

S8005-RB

Oxydrød

S4550-Y80R

Gl. oxydrød

S4050-Y80R

Svenskrød

S5040-Y80R

Engelsk rød

S2070-Y70R

Rød okker

S2570-Y40R

Rå Siena

S4040-Y40R

Okker

S2540-Y20R

Vogngrøn

S8010-B70G

Vejledende
eksempel*)

*)
NB farverne kan fremtræde meget forskelligt på skærme og
printere. Rekvirer eventuelt et farvekort fra en farvehandler
eller lignende.
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Bilag 2 – Facadetegninger af ændringer på Gl. Rådhus jf. § 11.2
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