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LOKALPLANER GENERELT
Tilvejebringelse

er indkommet indsigelser, der giver væsentlige æn-

Kommunalbestyrelsen står for tilvejebringelsen af lo-

dringer i planen, som fordrer en fornyet høringsperi-

kalplaner, evt. i samarbejde med dem, der har inte-

ode.

resse i at udføre anlægs- og byggearbejder for det

Efter vedtagelsen foretages offentlig bekendtgørelse

pågældende område. Kommunalbestyrelsen skal til-

af planen, og der fremsendes skriftlig underretning til

vejebringe en lokalplan, når det er nødvendigt for at

ejere, til dem, der har fremsat indsigelser, samt til for-

sikre kommuneplanens virkeliggørelse, når der på-

eninger og myndigheder.

tænkes større udstykninger, anlægs- og byggearbejder, eller nedrivninger af bebyggelse. Kommunalbe-

Retsvirkninger

styrelsen kan desuden tilvejebringe lokalplaner for en

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejen-

række andre forhold.

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

Indhold

endelige plan. Lokalplanen indberettes til Plansy-

En lokalplan må ikke indeholde bestemmelser i strid

stem.dk, og der må ikke etableres forhold, som strider

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

mod planen, efter at den er bekendtgjort. Med henblik

muneplanen.

på at sikre planens gennemførelse kan kommunalbe-

Lokalplaner skal indeholde oplysninger om planens

styrelsen ekspropriere fast ejendom, når det er af væ-

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

sentlig betydning for almenvellets interesser.

beskriver forholdet til kommuneplanen, anden plan-

Kommunalbestyrelsen kan give dispensationer, der

lægning, tilladelse fra andre myndigheder mm. Den

dog ikke kan stride mod det principielle indhold i lokal-

kan desuden rumme bestemmelser om overførsler af

planen.

arealer til byzone, om anvendelse og udstykningsforhold, om bebyggelsesplacering og -udformning, beva-

Bemærkninger og indsigelser

ring af bygninger og landskabstræk, sikring af friarea-

Lokalplanforslaget blev den 13. oktober 2021 vedta-

ler og fællesarealer mm.

get af Sorø Kommunalbestyrelse til offentlig fremlæggelse i perioden 20. oktober – 15. december 2021.

Offentliggørelse

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger skal derfor

Når kommunalbestyrelsen har vedtaget et forslag til

være Sorø Kommune i hænde senest den 15. decem-

lokalplan, skal det offentliggøres sammen med oplys-

ber 2021. Kontaktoplysninger ses herunder.

ning om indsigelsesfrist, som skal være mindst 8
uger.

Klagemulighed

Samtidig skal kommunalbestyrelsen give skriftlig un-

Retlige spørgsmål i forbindelse med endelig vedta-

derretning om forslaget til ejere, lejere og brugere af

gelse af lokalplaner kan påklages til Planklagenævnet

de ejendomme, som enten omfattes af planen direkte,

inden for 4 uger efter offentliggørelse af vedtagelsen.

eller for hvem forslaget har væsentlig betydning, og til

Klager skal indberettes i en særlig digital klageportal,

lokale foreninger, samt foreninger der har klageret, til

og klagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. for pri-

miljøministeren og andre, for hvem planen har retlig

vatpersoner og 1800 kr. for virksomheder/foreninger,

interesse.

før en klage behandles.

Erhvervsstyrelsen påser, at et forslag til lokalplan ikke
SORØ KOMMUNE

er i strid med landsplandirektiverne og de statslige interesser.

Fagcenter Teknik,

Endelig vedtagelse

Miljø og Drift

Er der opnået enighed mellem Erhvervsstyrelsen og

Rådhusvej 8

kommunalbestyrelsen om evt. ændringer i planforslaget, kan kommunalbestyrelsen efter udløbet af indsi-

4180 Sorø

gelsesfristen, vedtage planen endeligt, hvis der ikke

Tlf. 5787 6000
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KOMMUNEPLANTILLÆG ........................................................................ 39
Lokalplanen er udarbejdet af Skel.dk for Ejendomsselskabet Dam Ejendomme ApS i
samarbejde med Sorø Kommunes Fagcenter Teknik, Miljø og Drift.
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A. LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL
Baggrund
Lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg er udarbejdet for at skabe det
planmæssige grundlag for udviklingen af et nyt boligområde centralt i Sorø.
Formål
Området benyttes i dag til kontorformål. Formålet med lokalplanen er at muliggøre, at eksisterende byggeri kan omdannes til boligformål, samt at der kan bygges 4 nye boligetageejendomme. Lokalplanen skal desuden sikre bevaringsinteresser for den gamle amtsgård på ejendommen samt bevaringsværdige træer i
området. Lokalplanen fastholder muligheden for at eksisterende bebyggelse kan
benyttes til erhverv, således at der kan skabes en flydende overgang fra erhvervtil boligformål. Der er imidlertid ikke nok parkeringspladser til, at det er muligt at
udnytte den eksisterende bebyggelse fuldt ud til liberalt erhverv og kontorformål,
samtidig med at de 4 nye etageejendomme benyttes til boligformål. Det er derfor
nødvendigt at afvikle erhvervet i takt med opførelse af ny boligbebyggelse.
B. LOKALPLANOMRÅDET – NUVÆRENDE FORHOLD
Placering størrelse og zoneforhold
Området grænser direkte op til Slagelsevej mod nord. Mod syd grænser området
op til en privat parkeringsplads tilhørende Region Sjælland, og mod øst til kontorbyggeri også ejet af Region Sjælland. Mod vest grænser området op til almindelig boligbebyggelse. Grunden er registreret med et areal på 6.785 m² og den eksisterende bebyggelse udgør ca. 1.837 m². Lokalplanområdet omfatter matr.nr
131a Sorø Markjorder og ligger i byzone.
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Foto af ejendommen set fra Slagelsevej. Foto: Skel.dk

KORT A: Luftfoto med eksisterende forhold

6

REDEGØRELSE

Skråfoto set fra Slagelsevej/nord med oversigt over eksisterende bygninger på
grunden
Anvendelse
Med lokalplanen gives mulighed for, at eksisterende bebyggelse kan omdannes
til boligformål eller fastholdes til kontorformål eller liberalt erhverv. Herudover giver lokalplan mulighed for at der bygges 4 nye boligetageejendomme.
Færdselsarealer
Området har vejadgang via to overkørsler til Slagelsevej, hvorfra der er fællesparkering for bebyggelsen.
Området har herudover tinglyst vejret fra Molbechs Allé via Alléen 15, matr.
115ae Sorø Markjorder. Vejretten forløber over en parkeringsplads ejet af Region
Sjælland og fører til en parkeringsplads i lokalplanområdets sydvestlige hjørne.
Parkeringspladsen skal jf. tinglyst servitut udlægges til fælles parkeringsanlæg for
Region Sjælland og ejere af lokalplanområdet, matr. 131a Slagelse Markjorder.
Denne formulering af servitutten vurderes at betyde at parkeringsanlægget deles
ligeligt mellem ejerne. Nedenstående kort viser vejret og parkeringsareal som anvist i servitutten. Som beskrevet i næste afsnit C. ”Lokalplanens Indhold” medtages denne parkeringsplads ikke ved opgørelse af parkeringsarealer til den kommende boligbebyggelse. Det tillades imidlertid, at parkeringspladsen medgår i
opgørelse af parkeringsnorm for erhverv i området.
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Uddrag fra servitut 31.07.1985-000776725 med anvisning af vejret og parkering
Eksisterende bebyggelse
Ejendommen består af 4 eksisterende bygninger, en garage og et cykelskur.
Den østligste af de 4 bygninger er fritliggende i 1 etage, og er opført til kontorformål. Den er forbundet til de 3 sammenbyggede bygninger via en mellemgang.
Bygningen fremstår med røde mursten og sadeltag i fibercement.
De øvrige 3 bygninger fremstår som en samlet bebyggelse, og er registreret med
en SAVE-værdi på 2. SAVE er en forkortelse for Survey of Architectural Values in
the Environment, og er en metode til at kortlægge arkitektoniske værdier i et område. I Sorø Kommune er en bygning bevaringsværdig, hvis den er registreret i
en lokalplan eller i kommuneplanen med en værdi på 1 – 4. Ved registreringen af
denne bebyggelse er der lagt særlig vægt på byggeriets arkitektur, kulturhistorie
og dets originalitetsværdi.
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Skråfoto med oversigt over tilbygninger og årstal for opførelse
Den bevaringsværdige bygning er oprindeligt opført i 1890´erne som bolig for en
lektor ved Sorø Akademi, iflg. traditionen efter tegninger af maleren og tegnelæreren Christen Dalsgaard, Sorø. I 1913 blev ejendommen overtaget af Sorø Amt
til amtmandsbolig og amtsgård. Den ældste del af bygningen er dog i dag registreret som opført i 1915, hvilket derfor af mangel på bedre anvendes som referenceramme.
Bygningen er det man i fagtermer kalder ’additiv arkitektur’. Dette skyldes at bygningen er blevet udbygget igennem årene, hvorved nye bygninger gradvist er blevet ’påsat’ de gamle. Fornemmelsen af et sammensat byggeri forstærkes af, at
den ældste kerne fra 1890 - 1915 fremstår som 3 sammensatte bygningsdele
med forskelle i både højde og bredde. Bygningen består i dag af det oprindelige
byggeri fra 1890 - 1915 samt to udbygninger fra hhv. 1938 og 1962.
Den vestligste del opført i 1962 og den midterste del fra 1890 - 1915 er opført i 3
etager. Herfra nedtrappes byggeriet til 1½ etage med tilbygningen fra 1938 og
den østlige del af bebyggelsen fra 1890 - 1915. Bygningen fremstår trods den
brudte facade, med et harmonisk og enkelt udtryk. Bygningen er udført med en
sammensætning af hel- og halvvalmet tag, og tagbeklædningen er udført med
sortglaserede teglsten. Facaderne fremstår med røde mursten og hvid-sprossede
vinduer. Vinduerne er isat med en overvejende fast rytme og et ensartet format
etagerne i mellem. Facaderne fremstår med et gennemgående og enkelt udtryk i
form af murstik ved vinduerne og en gesims med tandsnit langs tagudhængene.
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På bygningens opførelsestidspunkt var det den nationalromantiske stilart som var
fremherskende. Nationalromantikken var en livlig og grænsebrydende stilart. Inspireret af tidens store interesse for dansk og nordisk kultur og historie, fandt
man nye nationale og regionale ideer og motiver til en historistisk stilart. De rustikke middelalderborge, de regulære bindingsværkshuse, de kulørte svenske
landhuse, de norske stavkirker o.l. blev nye arkitektoniske motiver. Facaderytmen
kunne være eksperimenterende med fremskudte bygningsdele og facaderne
kunne fremstå dekorerede og udtryksfulde. På den bevaringsværdige bygning
kan man genkende noget af denne stilart i den brudte facade og med Dannebrog
som farvetema. Stilen er dog noget mere behersket end ved de mere klassiske
nationalromantiske bygværker, og med den beskedne men gennemgående facadeudsmykning, ledes tankerne nærmere hen på idealerne i ’bedre byggeskik’,
som havde sin officielle begyndelse med stiftelsen af foreningen i 1915.
Bygningen fremstår i fin stand og ved istandsættelse og ombygninger i årenes
løb, har man taget hensyn til bevaring af huset originale karakter.
Bygningen er udover sin arkitektoniske- og kulturhistoriske værdi også et vigtig
led i rækken af officielle rødstensbygninger på denne del af Slagelsevej.

Foto af tilbygningen fra 1938 set fra parkeringspladsen mod Slagelsevej. Foto: Skel.dk
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Foto af tilbygningen fra 1962 set fra parkeringspladsen mod Slagelsevej. Foto: Skel.dk

Foto af hovedbygningen fra 1915 set fra ejendommens haveareal mod syd. Foto: Skel.dk
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Grønne arealer og beplantning
Områdets syd- sydøstlige del indeholder en pyntehave med græsplæne og stisystem i fliser omgivet af formklippede buske. Omkring pyntehaven langs naboskel
findes fritvoksende buske og træer. Der er flere karaktergivende gamle træer i
området.
Langs Slagelsevej er der etableret en lav hæk som afgrænser ejendommen uden
at forhindre udsyn fra overkørslerne til Slagelsevej. Hækken fortsætter rundt om
grunden, og danner sammen med et raftehegn også grænsen til naboejendomme mod øst og vest.

Foto af ejendommens pyntehave omgivet af træer og buske langs naboskel. Foto:
Skel.dk
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Lokalplanens omgivelser
Lokalplanområdet ligger centralt placeret i Sorø, kun omkring 100 meter fra byens trafikale knudepunkter i krydset mellem Slagelsevej og Holbækvej. Lokalplanområdet er en del af et større område, som primært består af boligbebyggelse. Fra lokalplanområdet er der ca. 500 meter til dagligvarebutik, 300 meter til
skole og 400 meter til børnehave. Da stationen grundet Sorø Sø er decentralt
placeret i byen, så er der lidt vej hertil, ca. 2,3 km.
Mod vest grænser lokalplanområdet op til Molbechs Allé, som er en boligvej med
et flot forløb med flere karaktergivende muremestervillaer. Mod syd og øst grænser lokalplanområdet op til boligbebyggelse langs Slagelsevej samt Region Sjællands kontorlokaler.

Luftfoto med angivelse af lokalplanområde og nærmiljø
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C. LOKALPLANENS INDHOLD
Anvendelse
Lokalplanen giver mulighed for, at eksisterende bebyggelse kan indrettes til boliger og fastholder muligheden for at bibeholde kontorformål eller liberalt erhverv
under opførelsen af nye boliger. Dette indbefatter den bevaringsværdige bygning
som beskrevet i forrige afsnit, samt den fritliggende kontorbygning vest for den
bevaringsværdige bygning. Lokalplanen giver herudover mulighed for opførelse
af 4 nye boligetageejendomme. Den nye bebyggelse udføres med altaner og
have, hvilket er med til at skabe et socialt liv på tværs af området.
Bebyggelse
Den bevaringsværdige bebyggelse
Med lokalplanen fastholdes den bevaringsværdige bygning med tilhørende parkeringsplads mod Slagelsevej. Bygningen fungerer i dag som kontorbygning og
kan med lokalplanen ændre anvendelse til boligformål. Den bevaringsværdige
bygning kan indrettes med op til 18 boliger og et maks. etageareal på 1.490 m².
Der kan derudover etableres en eller flere hemse, hvis de har et gulvareal på
højst 4,5 m² pr. bolig.
Den eksisterende garage som er sammenbygget med den bevaringsværdige
bygning kan nedrives. Se desuden E. ”Forudsatte myndighedstilladelser” under
afsnit ”Naturbeskyttelsesloven”.
Kontorbygningen fra 1972
Vest for den bevaringsværdige bygning ligger en kontorbygning fra 1972. Lokalplanen giver ligeledes mulighed for at denne anvendes til boligformål. Lokalplanen giver mulighed for at kontorbygningen kan ændres og moderniseres så den
passer til den nye anvendelse. Ændringer kan være nye facader og materialer
mv. Det er imidlertid ikke tilladt at udvide bygningsvolumenet ift. det eksisterende.
kontorbygningen kan indrettes med op til 5 boliger og et maks. etageareal på 347
m².
Ny bebyggelse
Udover indretning af boliger i eksisterende bebyggelse, giver lokalplanen også
mulighed for ny boligbebyggelse. Den nye boligbebyggelse skal placeres i byggefelterne vist på lokalplanens kortbilag 1. Der er udlagt i alt 4 nye byggefelter,
hvilket giver mulighed for opførelse af op til 22 nye boliger og et maks. etageareal
på 1.560 m².
For at sikre at ny bebyggelse indpasses den eksisterende, fastsætter lokalplanen
bestemmelser for bebyggelsens højde og udseende.
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Uden for byggefelterne i tilknytning til parkeringsarealet etableres mindre udhuse
i form af fx cykel- og redskabsskure og lignende til områdets betjening og drift.
Depoter udføres som kælderrum i den eksisterende erhvervsejendom.

Visualisering af lokalplanområdet set fra Slagelsevej

Visualisering med nyt byggeri, stier og legeplads i gadeplan. Eksisterende bevaringsværdige bygning til venstre i billedet.
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Vejadgang, stier og parkering
Lokalplanområdet har eksisterende vejadgang til Slagelsevej via to overkørsler. I
forbindelse med omdannelse til boligområde vil overkørslerne blive gjort ensrettede.
Mod Slagelsevej findes et eksisterende parkeringsområde. Området kommer ligeledes til at tjene som parkeringsområde for det kommende boligområde. Lokalplanen sikrer, at antallet af parkeringspladser opfylder kommunens parkeringsnormer, således at der er tilstrækkeligt med pladser til områdets kommende beboere.
Som beskrevet i afsnit B. ”Lokalplanområdet – nuværende forhold”, så findes der
et eksisterende parkeringsområde i lokalplanområdets sydvestlige hjørne. Der er
tinglyst vejret til parkeringsområdet fra Molbechs allé via Alleen 15, matr. 115ae
Sorø Markjorder. Vejretten forløber over en parkeringsplads ejet af Region Sjælland. Parkeringspladsen skal jf. tinglyst servitut udlægges til fælles parkeringsanlæg for Region Sjælland og ejere af lokalplanområdet, matr. 131a Slagelse Markjorder. Denne formulering af servitutten vurderes at betyde at parkeringsanlægget deles ligeligt mellem ejerne. Denne parkeringsplads er ikke medregnet ved
opgørelse af antal parkeringspladser ift. kommunens parkeringsnormer. De nødvendige parkeringspladser til boligbebyggelsen kan tilvejebringes på parkeringsarealet mod Slagelsevej.
Fra parkeringsområdet mod Slagelsevej etableres der stiforbindelse til de nye
byggefelter. Stierne skal anlægges med fast belægning og med en bredde på
min. 2 meter.
Grønne områder og beplantning
For at sikre områdets beboere mulighed for udendørs ophold, fastlægger lokalplanen krav om at en del af det eksisterende grønne haveområde fastholdes.
Den nye bebyggelse udføres med altaner og have, hvilket er med til at skabe et
socialt liv på tværs af området.
Bevaring af bygning og træer
Lokalplanen sikrer bevaring af den gamle amtsgård med senere tilbygninger som
beskrevet i afsnit B. ”Lokalplanområdet – nuværende forhold”. Lokalplanen fastlægger alene krav om fastholdelse af bygningens ydre fremtræden.
Lokalplanen sikrer bevaring af en række store træer i området, dog med mulighed for at udvalgte træer beskæres. Træernes placering fremgår af lokalplanens
kortbilag 1.
Grundejerforening
Lokalplanområdet kan ikke udstykkes og der er derfor ikke krav om oprettelse af
grundejerforening.

16

REDEGØRELSE
D. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING
Lokalplanens forhold til kommuneplanen
Sorø Kommuneplan 2019-2030
Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde
So. O 4 – Område vest for Alléen. Rammeområde So. O 4 har status som offentlig administration og skal anvendes til offentlige formål.
Lokalplanen opfylder således ikke kommuneplanrammen, da området ønskes
udlagt til boligformål. Derfor fordrer den aktuelle lokalplanlægning en mindre ændring i indholdet af kommuneplanrammen med et kommuneplantillæg.
Indledende høring om kommuneplantillæg
Da planlægningen blev sat i gang, blev der gennemført en forudgående høring
om planlægningen i henhold til planlovens § 23c. Høringsperioden gav anledning
til 4 høringssvar som primært omhandlede trafikale forhold, bevaring af eksisterende beplantning, bilag IV beskyttede dyrearter samt omdannelse af en eksisterende mindre bygning til bolig. (Bygning 5 på kortbilag 1).
Bemærkninger og forslag fra den indledende høring er så vidt muligt indarbejdet i
lokalplanen.
Kommuneplantillæg 4-2021 for rammeområde So. O 4 – Område vest for Alléen
Med kommuneplantillægget ændres områdets anvendelse.
Den nye rammebestemmelse fastsætter, at det nye lokalplanområde kan anvendelses til boligformål.
Eksisterende lokalplan
Området er omfattet af Lokalplan nr. 8 for et område til amtsadministration mv.
Denne lokalplan aflyses for det område, som er omfattet af nærværende lokalplan, ved dens endelige vedtagelse og offentliggørelse.
Kulturarv
En del af den eksisterende bebyggelse er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt. Bebyggelsen indgår som et væsentligt element i Slagelsevejs byarkitektur. Lokalplanen sikrer, at bygningen bevares med sit oprindelige arkitektoniske udtryk i den nye anvendelse.
Dyre- og planteliv
De eneste arter med særlig beskyttelsesstatus, som potentielt kan have yngleeller rasteområde inden for lokalplanområdet, er arter af flagermus. Det kan ikke
udelukkes, at området sporadisk benyttes af flagermus som fødesøgningsområde eller at de gamle bygninger rummer forekomster. Området udgør næppe et
væsentligt yngle- eller rasteområde for arter af flagermus på grund af
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beliggenheden midt i byen og bygningernes gode tilstand. Da de gamle bygninger og mange gamle træer bevares, vurderes det, at der ikke er risiko for at forringe bevaringsstatus for evt. forekomster af flagermus væsentligt. Se desuden
E. ”Forudsatte myndighedstilladelser” under afsnit ”Naturbeskyttelsesloven”.

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 Slagelsevej kan være kilde til støjpåvirkning af lokalplanområdet.
Anvendelse
Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v.,
udendørs opholdsarealer)
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj

Vejledende støjgrænser
58 dB

Er støjen fra vejtrafikken til boliger Lden > 58 dB på facader skal det dokumenteres at indendørsstøjniveauet med hhv. lukkede vinduer (men åbne friskluftventiler) højst er Lden ≤ 33 dB i beboelsesrum. Ligeledes skal det dokumenteres at indendørsstøjnvieauet med åbne vinduer ikke overskrider Lden 46 dB fra vejtrafikken når de oplukkelige vinduer i beboelsesrum er åbnet med et udluftningsareal
på 0,35 m2.
Området kategoriseres som ”område for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse”,
idet lokalplanen muliggør både erhverv i form af liberalt erhverv og boligformål.
Maks. værdierne for virksomhedsstøj i denne type områder fremgår af nedenstående. Virksomhedsstøj i skel til mere støjfølsomme områder vil dog være højere.
Anvendelse

Dag

Aften og helligdage
45 dB

Områder for blandet bolig55 dB
og erhvervsbebyggelse, centerområder
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj

Nat
40 dB

Jordforurening
Områder, som har status af byzone er imidlertid omfattet af områdeklassificeringen, og flytning af jord fra områder omfattet af områdeklassificering skal anmeldes til kommunen efter gældende regler.
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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.
Andre private servitutter kan eksproprieres efter planlovens § 47, når det vil være
af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen.
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret følgende servitutter inden for lokalplanområdet:
Matr.nr. 131a Sorø Markjorde
Tinglyst: 19.12.1974
Titel: Dok om byggelinier mv
Indhold: Servitutten pålægger vejbyggelinje i en afstand af 17,5 m fra vejmidten
af Slagelsevej, hvortil der skal lægges 2 gange eventuel højdeforskel + 1,0 m.
Påtaleberettiget: Sorø kommune
Servitutten skal respekteres.
Matr.nr. 131a Sorø Markjorde
Tinglyst: 18.06.1980
Titel: Lokalplan nr. 8
Indhold: Gældende lokalplan der fastlægger anvendelsen til offentlige formål
Påtaleberettiget: Sorø kommune
Servitutten aflyses for matrikel 131a.
Matr.nr. 131a Sorø Markjorde
Tinglyst: 31.07.1985
Titel: Dok om vej mv, parkering mv
Indhold: I forbindelse med udstykning af daværende matr. nr.133, hvorved et
areal på ca. 1500 m² udstykkes og afhændes til ejere af ejendommen matr. 131a,
pålægges følgende bestemmelser:
1. Det på vedhæftede rids med gul farve angivne areal af parcel 1 (matr. 115ae),
der er anlagt som adgangsvej til amtskommunens parkeringsanlæg skal ligeledes tjene fremtidige ejer af parcel 2 (matr. 131a), staten, som adgangsvej fra
kommunevej, Molbechs Allé, til erhvervet areal.
2. Det på vedhæftede rids med skravering angivne areal af parcel 2 udlægges til
fælles parkeringsanlæg for ejere og fremtidge ejere af parcel 1 og 2. Fremtidige
anlægs- og vedligeholdelsesudgitfter påhviler alene den til enhver tid værende
ejer af parcel 1.
Påtaleberettiget: De til enhver tid værende ejere af matr. 131a og 115ae
Servitutten skal respekteres.
Matr.nr. 131a Sorø Markjorde
Tinglyst: 20.08.1992
Titel: Dok om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning mv
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Indhold: Ejendommene er pålagt tilslutningspligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, Sorø kommunale Værker/fjernvarmeforsyningen
Påtaleberettiget: Sorø kommune
Spildevandsplan
I forbindelse med etableringen af anlæg til regnvandshåndtering skal der indhentes en spildevandstilladelse hos Sorø Kommune.
Grundvand
Lokalplanområdet er udpeget som Område med Særlige Drikkevandsinteresser
(OSD). Anvendelsen til boligområde forventes ikke at påvirke grundvandet.
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.
Vejloven
Nye overkørsler til offentlige veje, oversigtsarealer og parkeringspladser samt
evt. hastighedsdæmpende tiltag forudsætter i hvert enkelt tilfælde godkendelse
af vejmyndigheden. Sorø Kommune er vejmyndighed.
Museumsloven
Det anbefales at indhente Museum Vestsjællands udtalelse, jf. museumslovens §
25, forud for jordarbejder, for at imødegå unødige udgifter til arkæologiske undersøgelser og standsninger af jordarbejderne jf. museumslovens § 27.

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.
Naturbeskyttelse
Beskyttelse af flagermus og træer.
Alle danske arter af flagermus er omfattet af habitatdirektivets bilag IV og beskyttelsen af flagermus er dermed en prioritet på internationalt plan. Kommunen har
besigtiget træer og bygninger d. 24.06.2021 hvoraf der ikke umiddelbart forekom
større hulheder, spættehuller, sprækker og løs bark mv. som kan fungere som levested for flagermus. Bygningerne fremtrådte velholdte. Det er derfor kommunes
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vurdering, at træer og bygninger ikke på plantidspunktet er yngle- eller rasteområde for flagermus, eller i væsentligt omfang fungerer som ledelinjer i landskabet.
Men flagermus kan indfinde sig efter at lokalplanen er vedtaget. Det er ulovligt at
slå flagermus ihjel samt at beskadige eller ødelægge flagermusens yngle- eller
rasteområder, dvs. de steder hvor den yngler, overvintrer, skjuler eller hviler sig.
Ved fældning af træer samt nedrivning/renovering af bygninger er det bygherres
ansvar, at der ikke sker skade på ynglende eller rastende flagermus. Er der mulighed for at flagermus kan have indfundet sig, har man som bygherre pligt til at
sikre sig, at flagermusene ikke skades. Det er Miljøstyrelsen, som er myndighed
for dette, og en lokale afdeling af Skov- og Naturstyrelsen vil kunne rådgive om
hvordan man undersøger for forekomst af flagermus, udslusning af flagermus i
bygninger, der skal nedrives eller renoveres samt om hvordan man skal forholde
sig til flagermus i træer.
Fredninger og bevaringsværdier
Slagelsevej 7A er ikke fredet efter Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Ligesom de fredede bygninger kan bevaringsværdige bygninger fortælle om byggeskik, arkitektur og kulturhistorie, men på et regionalt eller lokalt plan. Det er kommunerne, der har ansvaret for de bevaringsværdige
bygninger. Kommunerne har i den hidtidige praksis ladet de bygninger, der har
fået bevaringsværdierne 1-4 være dem, der skal passes særligt på, og udpeget
dem som bevaringsværdige. En praksis Sorø Kommune har fastholdt og i henhold til retningslinjerne i Sorø Kommuneplan 2019-2030 har kommunen vurderet,
at bygninger med en SAVE-vurdering indenfor skalaen 1-4 betragtes som bevaringsværdige.
På baggrund af nedenstående SAVE-vurdering af bygningerne i det aktuelle lokalplanområde er det kommunens vurdering at disse bygninger har en så væsentlig bevaringsværdi, at lokalplanen skal sikre at de bevares.
Slagelsevej 7A er vurderet efter SAVE-metoden:
Sammenfattende har bebyggelsen bevaringsværdi 2.
Arkitektonisk værdi: 2

En velproportioneret og i nogen grad prætentiøs bygning. Huset er opført i en behersket nationalromantisk
stil, der foregriber idealerne i bedre byggeskik med tilbagevenden til karakteristika i 1700-tallets arkitektur.
Tilbygningerne viser respekt for den ældste bygnings
arkitektoniske ydre og tilpasses hertil.

Kulturhistorisk værdi: 2

Bygningen er opført i 3 perioder hhv. 1890, 1930 og
1962. Bygningen er oprindeligt opført som bolig for en
lektor ved Sorø Akademi, iflg. traditionen efter tegninger af maleren og tegnelæreren Christen Dalsgaard,
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Sorø. I 1913 blev ejendommen overtaget af Sorø Amt
til amtmandsbolig og amtsgård og repræsenterer et
fint afdæmpet eksempel på offentlig byggeri i
1960’erne. Bygningen vidner om den amtslige voksende betydning i mellemkrigstiden og er arkitektonisk
en værdig ramme for de øgede arbejdsopgaver.
Miljømæssig værdi: 3

Bygningen er et vigtigt led i rækken af officielle rødstensbygninger på denne del af Slagelsevej og indgår
i et særligt miljø og helhed med tilbagetrukne bygninger.

Originalitet: 2

Huset er meget fint bevaret i det ydre.

Tilstand: 3

Fin tilstand. Grundig og nænsomt istandsat gennem
årene.

Det bemærkes her at bevaringsværdien for Slagelsevej 7A i Sorø Kommuneplan
2019-2030 er angivet til 3. Men sammenholder man pointene i ovenstående
SAVE registrering er den samlede bevaringsværdi 2, hvilket den registreres til
med nærværende lokalplan.
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 SK 69 og Tillæg 4-2021 til Kommuneplan 2019-2030 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 sikrer områdets bevaringsværdige bygning samt bevaringsværdige træer.

•

At omdannelse af lokalplanområdet til boliger sker i et eksisterende boligområde og således ikke påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde og således vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet.

•

At lokalplanen på baggrund af støjredegørelse fastlægger krav til støjpåvirkning af området.
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G. TEKNISKE FORHOLD M.V.
Regn- og spildevand
Lokalplanområdet er i dag fælleskloakeret.
Jævnfør Sorø Kommunes spildevandsplan fra 2020, vil der ikke i eksisterende
byområder blive stillet krav til tilbageholdelse af regnvand hvis tag- og belægningsarealet er under de 60% af grundarealet. Dette gælder både for boliger og
erhverv.
Der udføres dog separatkloakering af spildevand og regnvand på grunden i forbindelse med det nye boligområde, således at der er klargjort for dette i fremtiden.
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 Sorø Vand A/S’s forsyningsområde og forsynes med drikkevand herfra.
Varme
Lokalplanens område er i henhold til varmeplanen forsynet med fjernvarme fra
Sorø Fjernvarme.
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
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 til en hver tid gældende affaldsregulativer og
godkendes af kommunen. Herunder skal der sikres tilstrækkelige arealer til opsamlingsmateriel til affald.
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Sortering, opbevaring og håndtering af affald skal ligeledes ske i henhold til Sorø
Kommunes til en hver tid gældende affaldsregulativer.
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.
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 matrikelnummer af ejerlavet
Sorø Markjorder, matr. 131a.
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LOKALPLANENS BESTEMMELSER
Lokalplan SK 69 for et boligområde ved Slagelsevej
I henhold til Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 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 boligformål med mulighed for kontorformål og liberalt erhverv i eksisterende bevaringsværdig bebyggelse,

-

at sikre etablering af opholdsarealer,

-

at sikre bevaringsværdig bebyggelse og træer.

§2

OMRÅDE, ZONESTATUS OG EVT. OPDELING

2.1

Lokalplanområdet afgrænses som vist på forestående Kort B og kortbilag
1.

2.2

Området omfatter matrikel 131a Sorø Markjorder.

2.3

Området er i byzone.

§3

OMRÅDETS ANVENDELSE

3.1

Eksisterende bebyggelse benævnt bygning 1, 3, 5, 6 på kortbilag 1, udlægges til blandet bolig- og erhvervsformål. Erhverv kan være liberalt erhverv
og kontorformål.

3.2

Ny bebyggelse i byggefelterne A, B, C, D som vist på kortbilag 1, må kun
anvendes til boligformål i form af etageboligbebyggelse på 2 etager.

3.3

I boligbebyggelse i byggefelt A - D må der være liberalt erhverv, som almindeligvis drives i boligområder, under forudsætning af:
•

at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig.

•

at virksomheden drives sådan, at karakteren af beboelsesejendom ikke
forandres, herunder ved skiltning mv., og

•

at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende, herunder ved
særlig trafikbelastning eller parkeringsbehov.
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§4

UDSTYKNING OG MATRIKULÆRE FORHOLD

4.1

Lokalplanområdet kan ikke udstykkes

§5

VEJE, STIER OG PARKERING

5.1

Der udlægges parkeringsarealer langs Slagelsevej som vist på kortbilag 1.

5.2

Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Slagelsevej som vist på kortbilag
1.
Note: der er tinglyst en vejret hen over matr. 115ae Sorø Markjorder til en
parkeringsplads på matr. 131a Sorø Markjorder. Rådighed over parkeringspladsen tilkommer jf. tinglysningen ejere af matr. 131a Sorø Markjorder og matr. 115ae Sorø Markjorder. Lokalplanen sikrer at kommunens
parkeringsnorm for etageboliger opfyldes uden at inkludere den fælles parkeringsplads (servitut 31.07.1985). Lokalplanen muliggør dog at fællesparkeringen kan medregnes til kontorformål.

5.3

Vejadgangen fra Slagelsevej skal etableres med ensrettet ind- og udkørsel.

5.4

Der skal anlægges stier som adgangsvej til byggefelterne, som vist i princippet på kortbilag 1. Stierne skal anlægges med fast belægning og med
en bredde på min. 2 meter.

5.5

Der skal etableres følgende parkering for biler:
•
•

min. 1 p-plads pr. bolig.
min. 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv

5.6

Ved beregning af parkeringsnormen for boliger må kun medregnes parkeringsarealet med vejadgang fra Slagelsevej. Ved beregning af parkeringsnormen for erhverv kan desuden medregnes halvdelen af den fælles parkeringsplads med vejadgang fra Molbechs Allé for bygning 5 jf. servitut
31.07.1985-000776725.

5.7

Når der etableres mere end 45 p-pladser skal der som en del af parkeringsnormen etableres 4 handicapparkeringspladser heraf 2 til kassevogne.

5.8

Henstilling af campingvogne, større både m.v. og parkering af køretøjer
over 3.500 kg må ikke finde sted på de ubebyggede arealer.

5.9

Belysning af parkeringsarealer og stier skal være fra parklamper, lyspullerter og linende, og opfylde vejregelnormerne for belysning.
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§6

TEKNISKE ANLÆG OG MILJØFORHOLD

6.1

Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som jordledninger.

6.2

Ny bebyggelse skal tilsluttes almen vandforsyning.

6.3

Ny bebyggelse skal tilsluttes elforsyning.

6.4

Ny bebyggelse skal – jf. den kommunale varmeplan for området – tilsluttes
fjernvarme.
I henhold til planlovens § 19, stk. 4, skal kommunen dispensere fra kravet
om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når bebyggelsen opføres som
lavenergihus. For et lavenergihus skal det kunne dokumenteres, at det på
tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse opfylder de energirammer
for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

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

Der udlægges plads til etablering af renovation som vist på kortbilag 1. Renovationsanlæggene skal have en størrelse og indretning, så affaldssortering er mulig, og som overholder kommunens til en hver tid gældende affaldsregulativ.

6.7

Hvis støjen fra vejtrafikken til boliger overskrider Lden > 58 dB på facader
skal nye og eksisterende bebyggelser isoleres mod støj sådan at indendørsstøjniveauet med åbne vinduer ikke overskrider Lden 46 dB.
Ligeledes skal det dokumenteres at indendørsstøjnvieauet med lukkede
vinduer ikke overskrider Lden 33 dB fra vejtrafikken.
Note: Det kan fx ske ved isætning af støjdæmpende vinduer og/eller ventilationsanlæg, der ikke leder støjen.

6.8

I byggefelt A-D skal skilte og lignende – almindelige navneskilte undtaget –
opsættes i overensstemmelse med kommunens gældende praksis.
Note: Der henvises til de generelle rammebestemmelser i byer i ”Sorø
Kommuneplan” samt ”Praksis vedrørende skiltning for erhverv i boligomr
der i bymæssig bebyggelse i Sorø Kommune”, som kommunens Teknik og
Miljøudvalg vedtog den 3. april 2007.

6.9

For bebyggelse med erhvervsformål gælder, at skiltning kun må finde sted
med udhængsskilte ud for virksomhedens indgang med en størrelse på
max 35 cm x 50 cm, eller som transparent skilt i nederste fjerdedel af vinduer eller som løse bogstaver.
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Skilte, der henviser til flere virksomheder i samme bygning, skal opfattes
som et samlet skilt.
Skilte skal tilpasses bygningens dimensioner og arkitektur, herunder fagdeling og vindues- og dørformater. Skilte må ikke helt eller delvis dække arkitektoniske elementer som for eksempel gesimser, bånd og indfatninger.
6.10 Alt skiltning skal godkendes af Sorø Kommune.
6.11 Eksisterende skilte ved overkørsel til Slagelsevej kan bevares. Ved udskiftning må nyt skilt ikke være større end eksisterende.
6.12 Der må ikke anvendes lysende eller animeret skiltning.

§7

BEVARING AF BYGNING OG TRÆER

7.1

De i lokalplanen udpegede bevaringsværdige bygninger inden for lokalplanområdet er angivet som bygning 1, 3 og 6 på Kortbilag 1.

7.1

Eksisterende bevaringsværdige bebyggelse (som er angivet som bygning
1, 3 og 6 på Kortbilag 1) må ikke nedrives eller på anden måde ved sin
ydre fremtræden ændres uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Den ydre
fremtræden er reguleret i lokalplanens § 9.

7.3

Træer markeret som bevaringsværdige på kortbilag 1 skal bevares. Når
træet går ud, skal der foretages genplantning. Hvis træerne ønskes fældet
grundet beskadigelse skal disse erstattes med nye træer på 4 m.

7.4

Det er tilladt at beskære bevaringsværdige træer som vist på korbilag 1.
Det er herudover tilladt at beskære de bevaringsværdige træer ved byggefelt A og B, hvis de vokser ind i byggefelterne.

§8

BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

8.1

Ny bebyggelse skal opføres inden for byggefelterne A – D, som vist på
kortbilag 1.
Mindre afvigelser af placeringen af byggefelterne kan accepteres på op til
ca. 2 meter, dog under hensyn til de bevaringsværdige træer, at bebyggelsen ikke placeres nærmere end 2,5 m fra skel (langs lokalplanområdets afgrænsning) og med en afstand på min. 5 m til nærmeste bebyggelse, herunder også bevaringsværdig bebyggelse.

8.2

Det er tilladt at opføre altan til byggeriet i byggefelterne A – D. Altanerne
kan placeres udenfor byggefelterne dog min. 2,5 meter fra skel.
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8.3

Altaner skal udføres med lodrette balustre i gråt, grønt, brunt eller sort stål
eller med værn i glas. De må maksimalt være 1,5 meter dybe og 4 meter
lange.

8.4

Ny bebyggelse i byggefelt A – D må maksimalt opføres i 2 etager og med
en maksimal højde på 10 meter inkl. tekniske installationer.

8.5

Småbygninger som redskabs- og cykelskure ved fælles faciliteter til f.eks.
renovation mv., skal placeres ved parkeringspladsen langs Slagelsevej
som vist i princippet på kortbilag 1.

8.6

Byggefelterne A - D kan individuelt maksimalt bebygges med et bruttoetageareal på 390 m² pr. byggefelt.

8.7

I byggefelterne A - D kan der i alt maksimalt indrettes 22 nye boliger.

8.8

Bygning 1, 3, 6 som vist på kortbilag 1, kan omdannes til boliger og må
maks. have et bruttoetageareal på 1.490 m². Der kan etableres en eller
flere hemse, hvis de har et gulvareal på højst 4,5 m².

8.9

I bygning 1, 3, 6 kan der i alt maksimalt indrettes 18 boliger.

8.10 Bygning 5 som vist på kortbilag 1, kan omdannes til boliger inden for eksisterende bygningsrammer, hvilket svarer til et bruttoetageareal på 347 m².
Bygningen kan maksimalt indrettes med 5 boliger.

§9

BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN
Bebyggelse i byggefelterne A – D

9.1

Bebyggelsen skal fremstå som muret byggeri i blank mur, vandskuret eller
pudset murværk.

9.2

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

9.3

Skure kan udføres i materialer som angivet i § 8.1 eller som stål eller træ.

9.4

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, hvor det er synligt udvendigt i bebyggelsen.
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9.5

Facadernes farvevalg skal være jordfarver, som er vist på farvepaletten i
lokalplanens bilag 1.

9.6

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

9.7

Tage skal fremstå som sadeltage uden valm med røde eller sorte teglsten
og en taghældning på 35 - 45 grader.

9.8

Tage på småbygninger kan opføres med tagpap med fladt tag, sadeltag eller tag med ensidig taghældning.

9.9

Der må ikke anvendes blank eller reflekterende tagmaterialer med et glanstal på over 20, bortset fra vinduer og solenergianlæg.
Note: Glanstal måles i henhold til ISO 2813:2014. Glaserede og engoberede teglsten kan normalt ikke opfylde disse krav.

9.10 Vinduer og døre i facaden skal fremstå med ensartet farve og udtryk og
skal placeres så de fremstår med en fast rytme.
9.11 Tekniske bygningsdele som ventilation, klimaanlæg mv. skal indeholdes i
bygninger eller på anden måde indgå som en integreret del af bygningens
arkitektur.
9.12 Solenergianlæg på bebyggelsens tage må kun opsættes efter følgende retningslinjer:
-

De skal være anti-refleksbehandlede.
Kanten af solplaneler skal have samme farve 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 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.

9.13 Private antenneanlæg, herunder antenner til radioamatører og lignende,
må ikke opsættes, så de er synlige fra veje, stier eller fællesarealer.
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Eksisterende bygninger
Bygning 5 og mellemgang
9.13 Den eksisterende bygning 5 som vist på kortbilag 1, skal fremstå med farver og form som den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse. Det er
dog tilladt at genopføre bygningen med materialer efter bestemmelserne
for ny bebyggelse som i byggefelterne A – D.
Mellemgang mellem bygning 5 og 6 samt bygning 2 må nedrives.
Bygning 1, 3, 6 (bevaringsværdig bebyggelse)
9.14 Den enkelte bygnings originale udtryk skal bevares/respekteres. Det betyder, at bygningens tag, facade, vinduer, døre, materialer, farver mv. skal
fremtræde som tilhørende husets tidsalder og arkitektur. Ændringer skal
godkendes af Sorø Kommune i hvert enkelt tilfælde.

§ 10 UBEBYGGEDE AREALER, BEPLANTNING M.V.
10.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, belægning eller lignende gives
et ordentligt udseende og stedse vedligeholdes.
10.2 Det samlede befæstede og bebyggede areal må ikke overstige 60% af
grundens areal.
10.3 Kommunalbestyrelsen 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).
10.4 Der udlægges areal til grønne områder som vist på kortbilag 1. Minimum
75 % af de grønne områder skal etableres som opholdsarealer, og det skal
sikres at opholdsarealerne ikke støjbelastes med trafikstøj højere end 58
dB jf. miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj.
10.5 Inden for opholdsarealerne skal der etableres legeområde som vist i princippet på kortbilag 1.
Oplag
10.6 Der må i lokalplanområdet ikke foretages udendørs oplagring samt henstilling af lystbåde, uindregistrerede køretøjer, campingvogne, trailere og lignende.
Hegn og beplantning
10.7 I det fælles friareal skal områdets eksisterende grønne karakter bevares.
Bestemmelsen er ikke til hinder for etablering af stisystemer og legeområde.
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10.8 Der skal sikres plantning af nye træer og buske af hjemmehørende arter så
den grønne karakter ikke mindsker muligheden for et rigt dyre- og planteliv.
¼ af det grønne friareal med undtagelse af stiforbindelserne tilsås med
blandinger af græs og vilde blomster.
Note: I forbindelse med evt. fældning af træer, er det altid bygherres pligt at
sikre, at fældning af træer ikke skader eventuelle ynglende eller rastende
flagermus i området. For nærmere beskrivelse af, hvilke hensyn der bør tages til eventuelle forekomster af flagermus henvises til ”Forvaltningsplan
for flagermus” som bl.a. kan findes og downloades på Miljøstyrelsens
hjemmeside.
10.9 Levende hegn mod Slagelsevej skal bevares som lav hækbeplantning på
maks. 1 meter i højden af hensyn til oversigtsforhold.
10.10 Hegn mellem boligerne skal fremstå som hæk på max 1.8 meters højde.
Der kan som supplement til hækken opsættes trådhegn på indersiden af
hækken med maks. samme højde som hækken, når det er udvokset.
Terrænregulering
10.11 Bebyggelsen skal tilpasses det naturlige terræn, så der undgås unødigt
store/markante terrænreguleringer.
Terrænregulering på mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn
må således ikke finde sted.
10.12 Der må ikke foretages terrænregulering inden for 1 meter fra skel.

§ 11 GRUNDEJERFORENING
Der er ingen krav om grundejerforening.

§ 12 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN
12.1 Ny og eksisterende bebyggelse må ikke tages i brug til boligformål, før parkeringsarealer, som skal betjene bebyggelsen, er etableret, jf. § 5.4, § 5.5
og § 5.6.
Note: Lokalplanen indeholder ikke nok parkeringspladser til ibrugtagning af
alle nye boligetageejendomme samtidig med at eksisterende bebyggelse
udnyttes fuldt ud til erhverv. Det er derfor en forudsætning for en fuld udnyttelse af lokalplanen, at erhvervsdelen indskrænkes eller afvikles.
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12.2 Ny og eksisterende bebyggelse må ikke tages i brug til boligformål, før det
er sikret, at gældende grænseværdier for støjbelastning af boliger og udendørs opholdsarealer kan overholdes, jf. § 6.7 og § 10.4.
Note: Kravet i § 12.2 skal opfyldes ved tilvejebringelse af teoretisk støjberegning som påviser at grænseværdierne kan overholdes. § 12.2 er ikke til
hinder for at eksisterende lovlig anvendelse til erhvervsformål kan fortsætte.
12.3 Ny og eksisterende bebyggelse må ikke tages i brug før anlæg til håndtering af affald er etableret jf. § 6.6.
12.4 Ny og eksisterende bebyggelse må ikke tages i brug til boligformål, før den
er tilsluttet kollektiv vandforsyning, elforsyning og kloakforsyning.
12.5 Ny og eksisterende bebyggelse må ikke tages i brug til boligformål, før det
grønne fælles friareal er beplantet med træer og buske samt dele af friarealet tilsås med blandinger af græs og vilde blomster.
Kommunen kan dog tillade plantningen udsat til førstkommende velegnede
plantesæson, så der opnås gode vilkår for trivsel.

§ 13 SERVITUTTER OG AFLYSNING AF LOKALPLANER
13.1 Servitutter, der er uforenelige med lokalplanen, vil blive ophævet. Servitut
31.07.1985 om tinglyst vejret aflyses ikke.
13.2 Med lokalplanens endelige vedtagelse og registrering i Plandata.dk skal
Lokalplan nr. 8 aflyses for matrikel 131a, Sorø Markjorde.

MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER
Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må den ejendom,
der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, som kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planloven et midlertidigt forbud mod
udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.
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Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan
Kommunalbestyrelsen give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse og
indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog længst indtil 1 år.
RETSVIRKNINGER
Efter Kommunalbestyrelsens 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 ejendommen 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.
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 Kommunalbestyrelsen 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
Således vedtaget til offentlig fremlæggelse af Sorø Kommunalbestyrelse den 13.
oktober 2021.
Gert Jørgensen
Borgmester
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KORTBILAG 1 - Anvendelsesplan
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KORTBILAG 2 - Illustrationsplan

ANVISNINGER til Bygningsbevaring

BILAG 1 - Farvepalet

DEN KLASSISKE PIGMENT-FARVESKALA

Tilbage har vi en "klassisk farveskala" bestående af 25pigmenter, der stadig produceres og
som også, med enkelte undtagelser, lever op til moderne krav om giftfrihed m.v.

Søren Vadstrup

side 3
Center for Bygningsbevaring, RAADVAD 40, 2800 Lyngby, Tlf +45 45 96 99 90
www.bygningsbevaring.dk
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KOMMUNEPLANTILLÆG

FORSLAG TIL TILLÆG 4-2021 TIL SORØ KOMMUNEPLAN 20192030
Med kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde So.O 4 – Område vest for Allén.
Området afgrænses som vist på nedenstående rammekort.

Med det udlagte rammeområde gives mulighed for etablering af et nyt boligområde i Sorø. Rammeområdet er en naturlig byudvikling og fortætning af Sorø bymidte.
I den nuværende kommuneplanramme har området status som offentlig administration.
Nuværende forhold
Den eksisterende bebyggelse på området huser kontorer og erhvervslokaler. Området omkring bebyggelsen er grønt og med park-karakter.
Med kommuneplantillægget foretages en ændring af rammebestemmelserne for kommuneplanens
rammeområde.
Ændringen består i at muliggøre boligbebyggelse på en mindre del af rammeområdet.

KOMMUNEPLANTILLÆG
Fremtidige muligheder/forhold
Områdets anvendelse fastlægges til /muliggøre et boligområde med grønne fællesområder. I tilknytning til eksisterende bebyggelse opføres fire nye boligbygninger i to etager. Hele området bindes sammen af interne stier og grønne rekreative områder med mulighed for ophold og leg.
Rammebestemmelserne for området lyder som følger:
KOMMUNEPLANRAMME So.O 4 – Område vest for Allén

Områdets anvendelse
Området er udlagt til offentlige formål.
Fremtidige muligheder
Området skal anvendes til offentlige formål i form af regionsadministration m.v.
Bebyggelsesprocenten for området som helhed må højst være 50.
Bebyggelse må højst opføres i 2 etager.
Bebyggelsesforhold
Maksimal bebyggelsesprocent er 50 % af området som helhed
Maksimale antal etager er 2
Zonestatus
Nuværende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Lokalplanlægning
Området er omfattet af Lokalplan nr. 8.
VEDTAGELSESPÅTEGNING
Således vedtaget til offentlig fremlæggelse af Sorø Kommunalbestyrelse den 13. oktober 2021.
Gert Jørgensen
Borgmester
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