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LOKALPLANER GENERELT

Tilvejebringelse

hvis der ikke er indkommet indsigelser, der giver

Kommunalbestyrelsen står for tilvejebringelsen af

væsentlige ændringer i planen, som fordrer en for-

lokalplaner, evt. i samarbejde med dem, der har

nyet høringsperiode.

interesse i at udføre anlægs- og byggearbejder for

Efter vedtagelsen foretages offentlig bekendtgørel-

det pågældende område. Kommunalbestyrelsen

se af planen, og der fremsendes skriftlig underret-

skal tilvejebringe en lokalplan, når det er nødven-

ning 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

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må

lokalplaner for en række andre forhold.

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

Indhold

af den endelige plan. Lokalplanen indberettes til

En lokalplan må ikke indeholde bestemmelser i

Plansystem.dk, og der må ikke etableres forhold,

strid med planlovens § 13, stk. 1 pkt. 1-9, herunder

som strider mod planen, efter at den er bekendt-

kommuneplanen.

gjort. Med henblik på at sikre planens gennemførel-

Lokalplaner skal indeholde oplysninger om planens

se kan kommunalbestyrelsen ekspropriere fast

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

ejendom, når det er af væsentlig betydning for al-

beskriver forholdet til kommuneplanen, anden plan-

menvellets 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

af arealer til byzone, om anvendelse og udstyk-

lokalplanen.

ningsforhold, om bebyggelsesplacering og udformning, bevaring af bygninger og landskabs-

Offentlig høring

træk, sikring af friarealer og fællesarealer mm.

Sorø Kommunalbestyrelse vedtog den 24. november
2021 at fremlægge Lokalplan SK 71 og Tillæg 3-

Offentliggørelse

2021 offentligt. Planforslagene var fremlagt i perio-

Når kommunalbestyrelsen har vedtaget et forslag til

den 1. december 2021 – 7. februar 2022, og planer-

lokalplan, skal det offentliggøres sammen med

ne blev vedtaget endeligt på Kommunalbestyrel-

oplysning om indsigelsesfrist, som skal være mindst

sens møde den 27. april 2022.

8 uger.
Samtidig skal kommunalbestyrelsen give skriftlig

Klagemulighed

underretning om forslaget til ejere, lejere og bruge-

Retlige spørgsmål i forbindelse med endelig vedta-

re af de ejendomme, som enten omfattes af planen

gelse af lokalplaner kan påklages til Planklagenæv-

direkte, eller for hvem forslaget har væsentlig be-

net inden for 4 uger efter offentliggørelse af vedta-

tydning, og til lokale foreninger, samt foreninger der

gelsen. Klager skal indberettes i en særlig digital

har klageret, til miljøministeren og andre, for hvem

klageportal, og klagenævnet opkræver et gebyr på

planen har retlig interesse.

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

Bolig- og Planstyrelsen påser, at et forslag til lokal-

heder/foreninger, før en klage behandles.
SORØ KOMMUNE

plan ikke er i strid med landsplandirektiverne og de
statslige interesser.

Fagcenter Teknik,
Miljø og Drift

Endelig vedtagelse

Rådhusvej 8

Er der opnået enighed mellem Bolig- og Planstyrel-

4180 Sorø

sen og kommunalbestyrelsen om evt. ændringer i
planforslaget, kan kommunalbestyrelsen efter udlø-

Tlf. 5787 6000

bet af indsigelsesfristen, vedtage planen endeligt,

plan@soroe.dk
www.soroe.dk
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REDEGØRELSE
A. LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL
Lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg er udarbejdet for at skabe det
planmæssige grundlag for udviklingen af boliger på et areal i tilknytning til Sorø
Akademi. Hensigten med lokalplanen er, at fastlægge rammerne for ny boligbebyggelse samt bevaringsbestemmelser for den eksisterede boligbebyggelse,
Villereden.
Forud for lokalplanens udarbejdelse er der indkaldt til idéer og forslag (forhøring)
om arealets disponering i maj-juni 2021. I forhøringsperioden har Stiftelsen Sorø
Akademi afholdt et informationsmøde om Stiftelsens intentioner for udviklingen af
sin ejendom og om den videre proces. Kulturmiljø har været et hovedtema i de
indkomne høringssvar.
Akademigrunden er udpeget som kulturmiljø i Sorø Kommuneplan 2019-30. Tilsvarende er facaderne langs Søgade en del af kulturmiljøet ”Sorø by”. Disse kulturmiljøer rummer flere fredede bygninger. Derfor skal lokalplanen sikre at ny
bebyggelse harmonerer med eksisterende.
Idet det tilhørende kommuneplantillæg rummer et større areal end lokalplanen,
herunder blandt andet en del af Lange Allé, afspejler kommuneplantillægget tillige langsigtede hensyn til sikring af allé-struktur af træer i rammeområdet.
B. LOKALPLANOMRÅDET – NUVÆRENDE FORHOLD
Sorø Akademi, Akademihaven og Lokalplan SK 4
Lokalplanområdet omfatter ca. 2.100 m2 af Akademigrunden med vejadgang fra
Søgade. Arealet rummer den eksisterende bebyggelse Villereden, som er indrettet til boliger samt et tilhørende færdselsareal og have. Det er beliggende i den
nordlige del af den eksisterende Lokalplan SK 4, som er en rammelokalplan. Lokalplanområdet ligger således også op ad Akademihaven og Sorø sø og betragtes som en del af Akademigrunden. Historien om Sorø Akademi og de enkelte
bygninger på Akademigrunden, kan ses i Lokalplan SK 4.
Villereden
Lokalplanområdets eksisterende bygning, Villereden, er opført af J. D. Herholdt i
1859. Sorø Kommune har udarbejdet en SAVE-registrering af Villereden (anerkendt metode til vurdering af fredede og bevaringsværdige bygninger). Der vurderes på fem parametre (arkitektonisk, kulturhistorisk og miljømæssig værdi samt
originalitet og tilstand) på en skala fra 1-9, hvor 1-3 er høj værdi, 4-6 er middel
værdi og 7-9 er lav værdi. Her har Villereden fået en samlet bevaringsværdi på 2.
Se yderligere under ”D. Forhold til anden planlægning”, afsnit ” Fredninger og
bevaringsværdier”.
Bygningen er opført i historicistisk stil og fremstår i blankt, gult murværk på sokkel af kløvet granit med tegltag med stort udhæng båret af udskårne spærender.
Lokalplanen udstikker bevaringsbestemmelser for Villereden og sikrer at bygningen bevares og kan retableres i tilfælde af brand.
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Villeredens gavl mod nord. Foto: AnneJustesen.dk

Detalje fra mur. Foto: AnneJustesen.dk

Villereden set fra vest/søsiden. Foto: AnneJustesen.dk

Villereden set fra hhv. syd og fra øst/ankomstsiden. Foto: AnneJustesen.dk

Nærområdet/Søgade
Set fra Torvet mod øst og med retning mod vest/Sorø sø er Søgade karakteriseret af bygninger i 1½ etage (ét plan med udnyttet tagetage), placeret helt ud til
fortovets kant på begge sider af vejen. De fremstår alle med gule facader og røde
tegltage. Bagerst, mod søen, danner træer og beplantning et ”grønt bagtæppe”.
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Efter man har passeret sidegaden Søndergade ændrer Søgade karakter, da
bygningerne på højre side (mod nord) nu ligger tilbagetrukket fra vejen, ligesom
de er opført i 2½ etage og typisk fremstår med facader i blank, rød mur eller gult
puds og mørkegrå tegl- eller skifertage. Den sydlige del af Søgade fremstår her
med beplantning, høje træer og enkelt spredt bebyggelse samt kig til Sorø sø.
Den ”sidste” del af Søgade fremstår med allébeplantning på begge sider i form af
træer og hække. Enkelt spredt bebyggelse fremstår delvist skjult. Der er forbindelse til Akademihaven mod syd og indtil boldbanen mod nord. Der er udsigt til
Sorø sø.

Søgade set fra Torvet mod øst og med
retning mod vest/Sorø sø.
Foto: Sorø Kommune

Søgade set efter passage af sidegaden
Søndergade og med retning mod
vest/Sorø sø.
Foto: Sorø Kommune

Sidste del af Søgade fremstår med állebeplantning og udsigt til Sorø sø.
Foto: Sorø Kommune
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Fredede og bevaringsværdige bygninger i Søgade
Følgende ejendomme i Søgade er fredet:
- Søgade 1B (matrikel 40a)
- Søgade 3 (matrikel 45)
- Søgade 7A (matrikel 47)
- Søgade 9-11 (matrikel 48a)
- Søgade 10A (matrikel 62f)
Nærområdets fredede bygninger fremstår i 1½ etage med gule facader og røde
tegltage. De fredede bygninger i Søgade er placeret med facade i gadelinje.
Nærområdets bevaringsværdige bygninger fremstår med 1½ etage, med gule/rødlige facader og røde tegltage. Flere fremstår med kviste.

”Villereden”

Overblik over nærområdets fredede bygninger (mørkerødt hus med ring omkring), udpegede bevaringsværdige bygninger (rødt hus), bygninger uden udpeget bevaringsværdi (hvidt hus med skrå streg)
inden endelig vedtagelse af Lokalplan SK 71. Fra kulturarv.dk/FBB

Kulturmiljøer
Hele Akademigrunden er udpeget som "Kulturmiljø Sorø Akademi" i Sorø Kommuneplan 2019-30. Her er nogle af de bærende elementer Klosterkirken og de
øvrige ældre bygninger. Ligeledes er de store, grønne parkområder og de gamle
træer i alléer og trægrupper et bærende element.
Tilsvarende er facaderne langs Søgade udpeget som "Kulturmiljø Sorø by". Her
er de bærende elementer blandt andet de mange fredede og bevaringsværdige
bygninger, som bidrager til stor fortælleværdi om den historiske udvikling af Sorø
som købstad.

”Kultur
m

iljø Sor

Lokalplanafgrænsning

”Kulturmiljø Sorø Akademi”
Omfang af udpegede kulturmiljøer inden for lokalplanafgræsningen og i nærområdet.
Illustration: Sorø kommune.
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Lange Allé

Akademihaven
KORT A: De eksisterende forhold, set fra vest/Sorø sø. Lokalplanafgrænsning med prikket signatur.
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C. LOKALPLANENS INDHOLD
Det overordnede formål med lokalplanen er at sikre, at nybyggeri sker i respekt
for eksisterende kulturmiljø, at der sikres gode friarealer for lokalplanområdets
beboere samt at sikre bevarelse af eksisterende bygning, Villereden.
Lokalplanens principper, hvorfra der ikke kan dispenseres, fremgår af lokalplanens bestemmelser vedr. formål, områdeafgrænsning og anvendelse.
Anvendelse
Lokalplanområdet kan anvendes til boliger og til offentlige formål i tilknytning til
Sorø Akademi. Villereden rummer 3 eksisterende boliger. Lokalplanen giver mulighed for at etablere yderligere 6 nye boliger af forventelig 90-120 m2.

Figur 1 Illustration af mulig ny bebyggelse set fra øst. Kilde CREO Arkitekter.

Fælles friareal
Lokalplanen udlægger fælles friareal vest for Villereden og definerer et fælles
gårdrum mellem bygninger i lokalplanområdet. Desuden er der mulighed for at
etablere private udendørs friarealer i form af altaner og private haver.
Illustration fra værdikortlægning,
Søgade.
Søgade og Akademihaven besøges
ofte af turister. Randbebyggelse
langs Søgade skaber et semiprivat
rum bag boligerne.

Illustration af gårdrum med fælles
areal, private haver og altaner.
Kilde CREO Arkitekter.
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Vejbetjening og parkering
Området vejbetjenes af Søgade og har én indkørsel til et mindre parkeringsareal
i lokalplanområdet.
Der anlægges en plads til handicapparkering, enkelte parkeringspladser og
mulighed for aflæsning på parkeringsarealet. Øvrig parkering kan sikres ved
tinglysning af p-pladser samt adgangsvej til p-pladserne, forventeligt ved nordsiden af idrætshallen på Akademigrunden 13.
Villereden (byggefelt A)
Lokalplanen fastlægger bestemmelser til bevaring af Villereden og bestemmelser
om istandsættelse med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier.
Bevarelse
samt genopførelse

Lokalplanen sikrer, at Villereden i tilfælde af brand kan
genskabes samt at der ved renovering og vedligeholdelse alene anvendes materialer og farver med
respekt for bygningens oprindelige udtryk.

Skånsom fornyelse

Planen giver mulighed for, i respekt for bygningens
byggestil og arkitektoniske og kulturhistoriske værdier,
at tilføje nye mindre bygningselementer, såsom fx en
veltilpasset terrasse eller altan.

Fritliggende

Lokalplanen sikrer, at Villereden ikke sammenbygges
med anden ny bebyggelse. Lokalplanen sikrer desuden, at Villereden fortsat fremstår som en selvstændig
villa og med et fritliggende præg - særligt set fra
vest/søsiden.

Bebyggelse i tilknytning til Villereden (byggefelt B)
Akademigrunden og Sorø bymidte er udpegede kulturmiljøer i kommuneplanen.
Det er derfor væsentligt, at ny bebyggelse i lokalplanområdet harmonerer med
nærliggende bygninger.
Lokalplanen fastsætter en række bestemmelser til varetagelse af ny bebyggelses
indpasning i kulturmiljøet.
Fritliggende

Lokalplanen fastlægger byggefelter, som sikrer at ny
bebyggelse ikke opføres nærmere Villereden end 5
meter. Dog er der forsat mulighed for sekundære bygninger så som mindre cykelskur og lignende nærmere
Villereden end 5 meter så længe der ikke sker en
sammenbygning.
Lokalplanen sikrer at forhaven mellem Villereden og
Akademihaven ikke bebygges samt at arealet mellem
Villereden og Søgade ikke bebygges.
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Desuden fastlægger lokalplanen at ny bebyggelse
placeres ud til Søgade i overensstemmelse med kulturmiljøets byhuse og således at Villereden fortsat
med sin lidt mere tilbagetrukne placering udgør overgangen mellem bebyggelse i Søgade og selve Akademihaven.
Orientering af facader

Facaderækken langs Søgade er omfattet af kulturmiljøet Sorø by. I kulturmiljøbeskrivelsen står der at, Sorø
by har mange bevaringsværdige og fredede bygninger.1
Kulturmiljøbeskrivelsen giver ikke nærmere indikation
af værdierne i Søgade. Men kommuneplanen fastsætter, at byggeri i rammeområde for Søgade som hovedregel skal udføres som sluttet bebyggelse langs gaderne. Derfor sikrer lokalplanen, at ny bebyggelse orienteres med facade mod Søgade og sekundært langs
Lange Allé. Naboejendommene Søgade 3, 7, 9-11 og
10 er fredede og er placeret med facade i vejskel. For
at understøtte gadens mere åbne præg på modstående side af Søgade, definerer lokalplanen et byggefelt, i
en minimums-afstand på 1,9 meter til kørebanekant
langs Søgade.

Farver og materialer

De fredede bygninger i Søgade fremstår med gule
facader (undtaget bygninger nærmest Torvet) og tegltage i røde og brune nuancer. Flere bygninger på
modstående side af Søgade i forhold til lokalplanområdet har skiffertag.
Ny bebyggelse skal derfor indpasses med tegltag i rød
nuance eller skiffertag i dets naturlige farve samt med
mur i gul teglsten eller puds.

Tagudformning

Bygningerne i Søgade er udført med symmetriske
saddeltage uden valm. Enkelte med halvvalm.
Ny bebyggelse skal opføres med symmetriske saddeltage uden valm.

Illustration fra værdikortlægning, Søgade.

1

Kilde: Beskrivelse af kulturmiljøer, Sorø Kommuneplan 2019-2030, side 119
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Højde og etageantal

De nærmeste, fredede bygninger i Søgade er opført i
1½ etage (1 etage med udnyttet tagetage). Bygningerne på modstående side af Søgade er opført i 2½
etage (2 etager med udnyttet tagetage).
Villereden er opført i 1½ etage (1 etage med udnyttet
tagetage) med en højde på omkring 10,3 meter ved
den nordlige gavl, nærmest Søgade.

Illustration af bebyggelse
i to etager, der fremstår
som 1½ etage med kviste
der udgør mere end 50 %
af facadelængden.

Lokalplanen giver mulighed for at ny bebyggelse kan
opføres i op til 2 etager. Idét der samtidig angives at
taghældningen skal holdes mellem 40 og 50o og at
bygningshøjden ikke må overstige 10,5 meter, vil bygningen fremstå som en bygning med 1½ etage. Der vil
dog være mulighed for, at kviste kan udgøre mere end
50 % af facadelængden (dette betyder, at etagen regnes som en fuld etage).
Højden på 10,5 meter giver desuden mulighed for at
indrette en kælder til cykelparkering og lignende, for
derved at mindske behovet for skure.

Trempelhøjde

En trempelhøjde på mere end 1,00 meter betegnes
som en fuld etage, jf. BR18, § 194 og § 195 og
”Håndbog for bygningsmyndigheder, SB056 – Etageareal”. Sorø kommune har dog praksis for at betegne
en trempelhøjde på mere end 1,25 meter som en fuld
etage. Altså bliver en trempelhøjde på op til 1,25 meter betegnet som ½ etage.

Terræn

Af hensyn til kulturmiljøets landskabelige træk, hvor
bygningsfacader er orienteret mod Søgade og hvor de
naturligt følger terrænet ned mod Sorø Sø, fastsætter
lokalplanen, at der ikke må ske større terrænreguleringer end +/- 0,5 meter.
På grund af et terrænfald mod Sorø Sø i vestlig retning kan vestgavlen på ny bebyggelse langs Søgade
derfor fremstå med en større højde end den østvendte
gavl.
Lokalplanen måler højder i forhold til kote 41,5 som
svarer til terræn midt for facaden mod Søgade i Byggefelt B.
Med en bygningshøjde på 10,5 meter i kote 41,5 får
ny bebyggelses tagrygning inden for få decimeter
samme kote (kote 52) som de eksisterende bebyggelser Søgade 11 og Villereden.
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Træ-Allé
I kommuneplanens beskrivelse af kulturmiljøet, ”Akademigrunden” fremgår blandt
de bærende elementer, Klosterkirken og de øvrige ældre bygninger på klostrets
område. Desuden nævnes de store, grønne parkområder omkring bygningskomplekset og de gamle træer i alléer og trægrupper.2
Vedrørende trusler/sårbarhed fremhæves nedlæggelse af alléer samt nedrivning
eller om-, til- og nybyggeri af og ved bygninger, der ikke harmonerer med den
eksisterende bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse.3
Træalléen langs Lange Allé ligger uden for lokalplanområdet, men lokalplanen
tager hensyn til alléens vækstbetingelser ved at fastsætte et byggefelt, som sikrer en afstand på 3,5 meter til stamme-midte af eksisterende lindetræer. Træalléen står til en snarlig fornyelse, da de er blandt de ældste i Akademihaven hvor
alleerne udskiftes løbende. Derudover er flere af alléens træer delvist nedskåret
for omkring 50 år siden, hvorfor det samlede udtryk er uharmonisk. Byggeri i lokalplanområdet vil være et oplagt tidspunkt for udskiftning af træalléen med nye
sunde lindetræer.

Nyt lindetræ i
træalléen ved
Lange Allé

Søgades
træallé

Visualisering af muligt nyt byggeri i Søgade. Kilde CREO Arkitekter.
Udsyn til Søgades træallé til Sorø Sø (midt i billedet) opretholdes. Lange Allé, som er beliggende i venstre
side mellem eksisterende og ny bebyggelse, forventes fornyet med nye lindetræer.

2
3

Kilde: Beskrivelse af kulturmiljøer, Sorø Kommuneplan 2019-2030, side 110
Kilde: Beskrivelse af kulturmiljøer, Sorø Kommuneplan 2019-2030, side 111
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D. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING
Sorø Kommuneplan 2019-2030
Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde So.O12, der
udlægger arealet til offentlige formål i form af gymnasium, kostskole, kirke, medarbejderboliger m.v. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må højst
være 40. Bebyggelse må højest opføres i 2 etager og udnyttelig tagetage samt
kælder, som i begrænset omfang kan fremstå med "høj" facade.
Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse, idet der skal tages særlige arkitektoniske og kulturhistoriske hensyn ved udformning og placering.
Kommuneplan 2019-2030 indeholder en udpegning og en beskrivelse af kulturmiljøer, herunder blandt andet Akademigrunden og Sorø bymidte.
Lokalplanen varetager hensyn til kulturmiljøerne ved bevarende bestemmelser
for den eksisterende bygning, Villereden og med bestemmelser til harmonisk
indpasning af ny bebyggelse i kulturmiljøet.
Lokalplanen stiller derfor krav til udformning, placering, materiale og farvevalg
der harmonerer med omgivende bebyggelse, herunder særligt i forhold til fredede
bygninger. Redegørelse herfor findes i afsnittet om lokalplanens indhold.
Lokalplanen følges af et kommuneplantillæg nr. 3-2021 til Sorø Kommuneplan
2019-2030. Tillægget udlægger et nyt rammeområde til boligformål. Rammeområdet afgrænses i gavl til Søgade 11, for at sikre en helhed af randbebyggelse
langs Søgade. Kommuneplantillægget giver mulighed for en bebyggelsesprocent
på 70 og en anvendelse til tæt-lav bebyggelse og etagebebyggelse samt til offentlige formål i form af gymnasium, kostskole, kirke, medarbejderboliger m.v. For
det nye rammeområde gælder desuden at der forsat skal være træallé langs
Lange Allé.
Med tillæg nr. 3-2021 til Sorø Kommuneplan 2019-2030 er lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur, retningslinjer og rammer.
”Indkaldelse af idéer og forslag” (forhøring)
Sorø Kommune har afholdt ”indkaldelse af idéer og forslag” (offentlig forhøring)
om arealets disponering i perioden fra den 26. maj til den 23. juni 2021. Der indkom i alt 10 bemærkninger til planlægningen for boliger ved Vedels Have. Kulturmiljø og hensynet/tilpasning hertil var et hovedtema i de indkomne høringsbemærkninger. Herunder var der bemærkninger om byggeriets placering og højde.
Derudover kommenterede flere på træ-alléen langs Lange Allé (stikvejen fra Søgade) ligesom flere anbefalede, at der ikke blev arbejdet videre med projektet.
De indkomne bemærkninger gav anledning til, i dialog mellem bygherre, dennes
rådgiver og Sorø Kommune, at tilrette bl.a. byggefeltet, så byggeriet blev trukket
en smule væk fra Søgade, ligesom der blev etableret større afstand til træ-alléen
på Lange Allé.
Andre lokalplaner
Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan SK 4, som er en rammelokalplan. Lokalplan SK 4 fastlægger en samlet bebyggelsesprocent på 40. Lokalplan SK 4
har en restrummelighed, der muliggør en bebyggelsesprocent på 70 i nærvæ-
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rende lokalplan. Nærværende lokalplan er i overensstemmelse med Lokalplan
SK 4, som bibeholdes.
Zonestatus
Lokalplanområdet er beliggende i byzone.
Natura 2000
Der gælder særlige regler for de internationale beskyttelsesområder, Natura
2000-områder, der består af habitat- og fuglebeskyttelsesområder samt Ramsarområder. I Natura 2000-områder må der bl.a. ikke planlægges for:
- nye arealer til byzone eller sommerhusområde
- nye større vejanlæg, trafikanlæg, tekniske anlæg m.v.
Planområdet ligger ca. 700 m fra det nærmeste Natura 2000-område: Nordlige
del af Sorø Sønderskov. Området er udpeget for en række skovnaturtyper og
eremit-billen, som lever i gamle træer.
Sorø Kommune vurderer, at der på grund af afstanden og den mindre ændring i
områdets karakter ikke er risiko for påvirkning af levesteder for eremit-billen i og
omkring Natura 2000-området, jf. Sorø Kommunens Naturhandleplan.
Bilag IV-arter
Det vurderes desuden, at skulle der forekomme rastende og ynglende arter på
Habitatdirektivets bilag IV i nærheden af lokalplanområdet, så vil de ikke blive
påvirket af byudvikling på den nuværende indkørsel og græsplæne.
Spildevandsplan
Området skal tilsluttes offentlig kloak i henhold til gældende spildevandsplan, og
spildevandsplanens krav til afløbskoefficienter skal overholdes. Området er p.t.
fælleskloakeret. Der må påregnes tilslutning til offentlig separatkloak på et tidspunkt jf. spildevandsplanens perspektivområder.
Grundvand
Lokalplanområdet er udpeget som Område med Særlige Drikkevandsinteresser
(OSD). Anvendelsen til boliger og offentlige formål forventes ikke at påvirke
grundvandet.
Støj
Lokalplanområdet er beliggende for enden af en blind vej og er ikke belastet af
nærliggende støjkilder i form af støj fra fx veje og virksomheder.
Ved boligbyggeri skal det sikres, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for
støj kan overholdes. Ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder, se i øvrigt ”Forskrift for Sorø Kommune” https://soroe.dk/media/1740162/rapport-om-vissemiljoeforhold.pdf eller på kommunens hjemmeside.
Servitutter
Tilstandsservitutter (dvs. servitutter der sikrer en bestemt tilstand opretholdt), der
er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Rådighedsservitutter (dvs.
servitutter, der giver ret til at råde over en andens ejendom) kan ifølge planlovens
§ 47 eksproprieres af kommunen, når det er væsentligt for at gennemføre planen.
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Ved udarbejdelsen af lokalplanen er udarbejdet en servitutundersøgelse. Her er
ikke fundet servitutter, som er uforenelige med bygge- og anlægsarbejde inden
for lokalplanområdet.
Matr. nr. 49a
1. Dato/løbenummer: 17.07.2008-6481-25, Lokalplan nr. SK4
Matr.nr. 49b
1. Dato/løbenummer:27.04.1987-3675-25, Dok om forsynings-/afløbsledninger
mv, Vedr 48A
2. Dato/løbenummer:20.08.1992-6237-25, Dok om varmeforsyning/kollektiv
varmeforsyning mv
3. Dato/løbenummer: 17.07.2008-6481-25, Lokalplan nr. SK4
Matr.nr. 48a
1. Dato/løbenummer: 08.07.2020-1012034646 Fortidsmindefredning
2. Dato/løbenummer:28.02.1919-910237-25, Dok om bygningsfredning mv,
Vedr 48A
3. Dato/løbenummer:06.10.1920-910238-25, Dok om begrænset fredning af
Ingemanns hus, Molbechs hus og Klosterparken mv, Vedr 29A
4. Dato/løbenummer:03.06.1932-910239-25, Dok om begrænset fredning af
Akademibygningen mv, Vedr 29A
5. Dato/løbenummer:12.01.1939-910240-25, Dok om begrænset fredning af en
bygning mv, Vedr 29A
6. Dato/løbenummer:25.11.1975-910241-25, Dok om bebyggelsesplan, Prioritet
forud for pantegæld, Vedr 48A
7. Dato/løbenummer:08.02.1977-1350-25, Dok om bevaringspligt mv, Vedr 48A
8. Dato/løbenummer:27.04.1987-3675-25, Dok om forsynings-/afløbsledninger
mv, Vedr 48A
9. Dato/løbenummer:20.08.1992-6237-25, Dok om varmeforsyning/kollektiv
varmeforsyning mv
10. Dato/løbenummer:28.04.1993-2682-25 Dok om bevaringspligt mv, Vedr 29A
11. Dato/løbenummer:31.10.2000-9999-25, Lokalplan nr. 83, Vedr. del af 29a
12. Dato/løbenummer:23.06.2008-5758-25, Dekl. med SEAS-NVE Net A/S m.v.
13. Dato/løbenummer:17.07.2008-6481-25 Lokalplan nr. SK4
14. Dato/løbenummer: 01.09.2017-1009107777, Byggeskadeforsikring
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Fredninger og bevaringsværdier
Der er i lokalplanområdet ikke udpeget fredede bygninger efter Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.
Ligesom fredede bygninger kan også 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. Sorø Kommune vurderer i henhold til retningslinjerne i Sorø Kommuneplan 20192030, at bygninger med en SAVE-vurdering indenfor skalaen 1-4 betragtes som
bevaringsværdige.
Villeredens historie
Bygningen er opført i 1859-60 af J.D. Herholdt på et græsningsareal, et vænge,
af ejer storkøbmand Alfred Hage til datteren og dennes mand Vilhelmine (kaldet
Ville - heraf bygningens navn) og komponisten P. A. Heise, som var tilknyttet
Sorø Akademi og Sorø Klosterkirke. Villaen var en bryllupsgave.
Heise var adjunkt ved akademiet fra 1857-65 i musik og sang, ligesom han var
organist ved klosterkirken.
I slutningen af 1860’erne forlænges alléen i Akademihaven mod nord ud til Søgade, så det kom adgang til resten af det gamle Vænge.
I 1865-75 flytter familien jægermester Busck ind i villaen Villereden. Familien er
meget musikalsk.
I 1871 får Villereden sin nabo, da Sorøs nye amtmand Emil Vedel køber grunden
for 4000 kr. og opfører en smuk villa, tegnet af arkitekt Tvede, samt anlægger
haven, der ligesom Villeredens, ligger helt ned til søen. Bygningen rives ned, da
en ny amtmand Groothof afløser Emil Vedel i 1903, og Groothof lader bygge en
ny amtsgård på samme sted. Denne bygning blev efter Stiftelsen Sorø Akademis
overtagelse i 1925 kaldt ”Vænget”.
Fra 1875-1899 flytter købmand H. A. Hansen (død 1876) og fru Justine Hansen
med 6 børn ind i Villereden.
Justine Hansen sælger Villereden i 1899 til øjenlæge Mollerup.
Fire år senere i 1903 køber amtmand Emil Vedel (nabo) Villereden. Emil Vedel
døde i 1909, men hans enke og børn blev boende.
I januar 1925 køber Stiftelsen Sorø Akademi både Villereden og nabovillaen
Vænget. Vænget åbnede som boliger for de yngste elever på Sorø Akademi i
1927, mens Villereden blev brugt som ministerbolig for den siddende undervisningsminister indtil 2019.
I foråret 1945 var Villereden beslaglagt af tyskerne, som havde planer om at benytte villaen som feltlazaret. Planerne blev imidlertid ikke til noget, og villaen blev
igen overdraget til Stiftelsen Sorø Akademi.
I 2002-03 blev Villereden brugt som midlertidigt ophold for nogle kostskoleelever.
Fra 2019 har Villereden været indrettet til lejligheder.
Villereden materialer og arkitektur
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Fremstår udvendigt med kampestenssokkel, blank muret facade i gule sten, teglstenstag, 2 skorstene genopmuret i nyere gule sten/blank murværk.
Vinduer i forskelligt format/størrelse, primært dannebrogsvinduer i 2 eller 3 fag.
Trævinduer. Kældervinduer i træ. Udhæng med udskårne vindskeder. Udskæringer på spærender. Hovedgesims som hulskifte. Alle vinduer + døre + udhæng
brunmalet. Profileret facade mellem facade og sokkel.
Om Herholdts villabyggeri, fra ”Dansk Arkitektur”, Tobias Faber, 1963:
”Endelig kom Herholdt til at yde en indsats for villabyggeriet. Han byggede flere
énfamiliehuse, hvor han med inspiration fra England viste en friere planløsning,
end man før havde kendt. I interiørernes udformning ses også en uformel naturlighed med mindelser om italienske landhuse, som var med til at gøre hans villaer
til så charmerende og menneskeligt fine boliger.
De har i reglen gule teglstensmure og stejle skifertage med store udhæng. Villaernes individuelle udformning kan også til dels skyldes indflydelse fra bygherrerne, som i flere tilfælde taltes blandt et nyt velhavende og selvhævdende borgerskab, som industrialismen havde skabt.
Hvor romantisk Herholdt end var i sin glæde over norditaliensk arkitektur, og hvor
meget han end har hentet i England, er han dog meget dansk i sin lidt tørre, men
beskedne og sunde arkitektur. Trods en historisk iklædning fortsatte han en
dansk tradition, som ganske enkelte arkitekter holdt ved lige i de følgende årtier,
hvor andre idealer ellers var i højsædet, indtil en ny tradition af begavede kunstnere omkring århundredskiftet tog Herholdts linie op igen.”4

4

Referencer: Udgivelsen ”Jul i Sorø”, 2010. Materiale fremsendt af Slots og Kulturstyrelsen den
16.01.2020. Materiale, herunder uddrag af brandtaksation, fremsendt af Sorø Bevaringsforening,
16.01.2021. Bogen ”Dansk Arkitektur”, Tobias Faber, 1963. Besigtigelse af Sorø Kommune - indvendigt den 10.09.2019. Besigtigelse af Sorø Kommune - udvendigt den 14.01.2021.
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Foto fra ”Sorø Bys historie, gennem tre hundrede aar”

Fotos fra udvendig besigtigelse, 14.01.2021. Sorø Kommune.
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Ved lokalplanlægningen er Villereden den 14.01.2021 vurderet efter SAVEmetoden.
Samlet bevaringsværdi: 2 Villereden er et værdifuldt bygningsværk, både i arkitektonisk og kulturhistorisk henseende. Bygningen er
velbevaret med mange udvendige originale detaljer og
fremstår som et fornemt eksemplar fra sin tid.
Arkitektonisk værdi: 2

Tegnet af J.D. Herholdt i 1859-60.
De arkitektoniske værdier knytter sig til samspillet mellem facaden i gult blankt murværk og teglstenstaget
med stort udhæng, hvor både vindskeder og spærender ses med fine udskæringer. Bygningen er ifølge
brandtaksationerne opført med tegltag, formentlig blå
eller grå.
Værdierne knytter sig endvidere til den historicistiske
stil, hvor især de mange forskellige vinduer, der trods
forskelligt format formår at få facaderne til at spille
sammen på bedste vis.
Karnappen i facaden mod nord er med sin detaljering,
spidstag og trukket glas i ruderne er et eksempel på
en fin, velbevaret detalje. Det samme er de velbevarede vinterdøre.
Ligeledes knytter værdierne sig til detaljeringsgraden
af murværket mellem facade og sokkel.
De indvendige arkitektoniske værdier knytter sig også
til de velbevarede bemalinger i pompeijansk stil i det
såkaldte musikværelse, placeret i bygningens nordvestlige del. Bemalingerne er lavet af dekorationsmaleren G. F. Hilker.

Kulturhistorisk værdi: 1

De kulturhistoriske værdier knytter sig til den historicistiske stil med blankt murværk og i den særlige udgave, der kaldes schweizerstilen som følge af de store
tagudhæng med udskårne vindskeder. Villaen var den
første i denne stil i Sorø.
Villaen fremstår som en stærk repræsentant for denne
stilperiode.
Det er således også den ældste villa i Sorø forstået
som fritliggende hus for én familie med grønne arealer
på alle sider. (I Priorgade ligger ”Peberbøssen” (nr.
11), der er formentlig er en smule ældre og også er
fritliggende, men dog opført som et gadehus i flugt
med nabobygningerne.)
De kulturhistoriske værdier knytter sig ligeledes til
bygningens historiske brug, som ministerbolig.
Fra 1860-1925 var villaen i privat eje. Derefter købte
Stiftelsen Sorø Akademi Villereden, og fra 1925-2019

20

REDEGØRELSE
blev bygningen brugt som ministerbolig for den siddende undervisningsminister.
Melodien til H.C. Andersens digt ”Jylland mellem
tvende Have” blev formentlig komponeret i villaen ”Villereden”. H.C. Andersen sendte sit digt med friske indtryk fra en rejse i Jylland til Heise i sommeren 1859 og
i september kom digtet tilbage, sat i musik.
Miljømæssig værdi: 2

De miljømæssige værdier knytter sig til placeringen på
kanten af Sorø sø og have helt ned til - og med uforstyrret udsyn over - søen.
Værdien knytter sig i øvrigt til placeringen, som overgang mellem Søgades byhuse, som fremstår sammenbygget og beliggende helt ud til fortorvet, og til
Sorø sø. I denne overgang ligger Villereden, let tilbagetrukket, og markerer begyndelsen af den gamle allé
af træer, som leder én ned til søen. Bygningen placerer sig, som et bevis på, hvilken bygning der blev opført først.

Originalitet: 2

Bygningens helhedsindtryk fremstår meget original og
velbevaret.
Enkelte nye tagvinduer (velux), 2 små mod nord øst
samt 1 større mod øst.
Nyere træterrasse på bygningens vestfacade mod søen (fra musikværelset) kunne fremstå bedre indpasset.
Rækværk samt vinduer og terrassedør på førstesal
mod vest over karnappen har ikke den detaljering,
som bygningens oprindelige dele her forventeligt er
født med.

Tilstand: 3

Enkelte sætningsrevner, specielt i kampestenssokkel.
Enkelte brædder løse i udhæng. Trappe (stolpekonstruktion) mod hoveddør med synligt råd. Rimelig
stand i øvrigt.

På baggrund af ovenstående SAVE-vurdering, er det Sorø Kommunes vurdering,
at Villereden har en høj bevaringsværdi. Derfor stiller lokalplanen en række krav
til sikring af bygningens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier.
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E. FORUDSATTE MYNDIGHEDSTILLADELSER
Ud over Sorø Kommunes rolle som myndighed i relation til planloven og byggeloven kan ændringer i planområdet kræve tilladelser i relation til anden lovgivning. Hvorvidt dette kan blive nødvendigt, belyses i dette afsnit.
Jordforureningsloven
Lokalplanområdet er omfattet af jordforureningslovens ”områdeklassificering”.
Det er et område, hvor jorden antages at være lettere forurenet jf. jordforureningslovens § 50a. Derfor skal eventuel flytning af jord fra området anmeldes til
kommunen i henhold til jordforureningslovens bestemmelser.
Miljøbeskyttelsesloven
Regnvand kan ledes til offentlig fælleskloak.
Regnvand kan også tilbageholdes på egen matrikel på visse vilkår. Der skal indhentes nedsivningstilladelse hos Sorø Kommune efter miljøbeskyttelsesloven for
nedsivning af regnvand i lokalplanområdet. Her vil der blive stillet vilkår om, at V1
registreringen af mulig jordforurening på stadiongrunden nord for lokalplanområdet samt øvrige V1 registreringer i nærområdet afklares og, i tilfælde af forurening, oprenses, så det sikres, at grundvandet ikke bliver forurenet.
Regnvand kan også ledes til private, fælles LAR-anlæg i Sorø Akademihave.
Museumsloven
Museum Vestsjælland har i sommeren 2021 lavet en arkæologisk udtalelse om
lokalplanområdet.
Uddrag fra udtalelsen: “Vores kontrol i arkiver og kort viser, at det begrænsede
areal til nybyggeri langs Søgade ikke indeholder kendte, registrerede arkæologiske interesser. Arealet er jf. højdemodel fra LiDAR2024 terrænreguleret og ligger
udenfor den formodede udstrækning af bygninger til de ældre dele af kloster og
Akademi.
Området er omfattet af tidligere udtalelse til SK 4 for Sorø Akademi, hvor arkæologiske interesser nævnes for andre del af Akademigrunden.
Museet forventer ikke, at der er bevaret væsentlige arkæologiske interesser på
den nordlig del af planarealet, der berøres af nybyggeri.”
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. 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.
Naturbeskyttelsesloven
Søbeskyttelseslinje
Den vestlige del af lokalplanområdet er omfattet af søbeskyttelseslinje jf. naturbeskyttelseslovens § 16, 150 meter fra bredden af Sorø Sø. Søbeskyttelseslinjen
er indmålt i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse og fremgår af lokalplanens kortbilag 1.
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Lokalplanens byggefelt A (se kortbilag 1), med den bevaringsværdige bygning
Villereden, er beliggende inden for søbeskyttelseslinjen.
Byggefelt B (se kortbilag 1) til ny bebyggelse er beliggende delvist inden for søbeskyttelseslinjen.
Det drejer sig om det sydvestligste hjørne af byggefelt B, som dog har en placering bag eksisterende bebyggelse Villereden (byggefelt A), set fra Sorø sø.
Inden for søbeskyttelseslinjen må der ikke ske bebyggelse og terrænændringer
uden kommunens dispensation jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2.

Hidtidigt areal omfattet af søbeskyttelseslinje
vist med blå skravering. Teknisk rettelse af
søbeskyttelseslinje vist med stiplet linje, på
baggrund af indmåling september 2021. Vist
sammen med matrikelgrænser (rød streg) og
lokalplangrænse (sort prik-streg).

Kirkebyggelinje
Den yderste del af lokalplanområdets syd-østlige hjørne er omfattet af 300 meter
kirkebyggelinje til Sorø Klosterkirke. Arealet (ca. ½ m2) er ikke omfattet af et byggefelt i lokalplanen. Indenfor kirkebyggelinjen må der ikke opføres byggeri højere
end 8,5 meter uden kommunens dispensation jf. naturbeskyttelseslovens § 65,
stk. 2.

Kirkebyggelinje vist med rød skravering vist
sammen med matrikelgrænser (rød streg) og
lokalplangrænse (sort prik-streg).

Vejloven
Flytning af eksisterende overkørsel til Søgade, oversigtsarealer og parkeringspladser forudsætter i hvert enkelt tilfælde godkendelse af vejmyndigheden i henhold til Lov om offentlige veje og lov om private fællesveje. Sorø Kommune er
vejmyndighed.
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F. LOV OM MILJØVURDERING
I forbindelse med udarbejdelse af Lokalplan SK 71 og Tillæg 3-2021 til Kommuneplan 2019-2030 er der gennemført en miljøvurderingsscreening, hvor andre
berørte myndigheder er blevet hørt. Ud fra screeningen har Sorø Kommune vurderet, at nærværende lokalplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.
Baggrunden for vurderingen er:
- At lokalplanen udlægger området til boliger samt offentlige formål og ikke
giver mulighed for anlæg, der er omfattet miljøvurderingslovens bilag 1 og
2.
- At lokalplanen ikke påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde.
-

At planens gennemførelse ikke vil påvirke eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

-

At planen ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

G. TEKNISKE FORHOLD M.V.
Elforsyning
Lokalplanområdets elforsyning varetages af Cerius. Elektriciteten kan indkøbes
på det frie el-marked.
Vandforsyning
Lokalplanområdet ligger i forsyningsområde fra Sorø Vand A/S.
Varmeforsyning
Lokalplanområdet ligger i område med elvarme-forbud. Derudover er området
udlagt til fjernvarmeforsyning, dog uden tilslutningspligt.
Ud fra et klimamæssigt hensyn om at begrænse luftforurening bør der ikke etableres brændeovne i lokalplanområdet.
Regnvand
Tag- og overfladevand (regnvand) kan ledes til offentligt kloaksystem, men kan
også nedsives på egen matrikel. Se desuden afsnit om miljøbeskyttelsesloven,
under ”E. Forudsatte myndighedstilladelser”, ved nedsivning lokalt. Overfladevand på vej og parkeringsarealer skal dog filtreres inden nedsivning.
Renovation
Der forventes etableret fælles affaldsløsning for boligerne i umiddelbar tilknytning
til et tilgrænsende vejareal, som opfylder krav til betjening af renovationsbiler.
Adgangsforhold skal godkendes af kommunen. Herunder skal der sikres tilstrækkelige arealer til containere til affald.
Der vil komme en ny affaldsordning med opstart i 2023. I den forbindelse vil der
komme nye kommunale regulativer primo 2022.
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KORT B: Lokalplanområdets afgrænsning, skel og matrikelnumre af
ejerlavet Sorø Bygrunde.
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LOKALPLANENS BESTEMMELSER
Lokalplan SK 71 for boliger ved Vedels Have i Søgade, Sorø.
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 udbygge området med boliger og eller offentlige formål i respekt for
områdets kulturmiljø og eksisterende bygnings bevaringsværdier.

-

At fastlægge bestemmelser til bevaring af Villeredens arkitektoniske og
kulturhistoriske værdier, herunder at den ikke kan sammenbygges og
at haven mod vest ikke bebygges.

-

At fastsætte placering med facade langs Søgade og Lange Allé samt
materiale- og farvevalg for ny bebyggelse i harmoni med omkringliggende fredede og bevaringsværdige bygninger.

-

At sikre at nybyggeri harmonerer med omkringliggende fredede og bevaringsværdige bygninger, samt det historiske kulturmiljø.

-

At sikre fælles friareal til ophold for lokalplanområdets beboere.

§2

OMRÅDE, ZONESTATUS OG EVT. OPDELING

2.1

Lokalplanområdet afgrænses som vist på lokalplanens Kort B, på foregående side.

2.2

Området omfatter matriklerne hele 49b samt del af 49a og 48a (alle ejerlav
”Sorø Bygrunde”) samt grunde, der efter lokalplanens vedtagelse udstykkes fra ovennævnte ejendomme.

2.3

Området er beliggende i byzone.

§3

OMRÅDETS ANVENDELSE

3.1

Hele arealet udlægges til anvendelse som boligområde med mulighed for
tæt-lav bebyggelse og etagebebyggelse samt til offentlige formål som uddannelsesinstitution, kostskole og kulturelle institutioner, som Sorø Kommune vurderer, hører naturligt til i området.

3.2

I området må der være liberalt erhverv, som almindeligvis drives i boligområder, under forudsætning af:
 at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig eller
ejendom,
 at virksomheden drives sådan, at karakteren af beboelsesejendom ikke
forandres, herunder ved skiltning mv., og
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at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende, herunder ved
særlig trafikbelastning eller parkeringsbehov.
Virksomhed med andre og flere beskæftigede end boligens beboere er
kun tilladt med særlig godkendelse af kommunalbestyrelsen.

§4

UDSTYKNING OG MATRIKULÆRE FORHOLD

4.1

De matrikulære forhold må ændres, når det er i overensstemmelse med
lokalplanens intentioner om anvendelse, bevaring og fællesarealer.

§5

VEJE OG PARKERING

5.1

5.2

Veje
Vejadgang skal ske ad én fælles overkørsel fra Søgade. Overkørsel kan
etableres i en anlagt bredde af op til 6 meter. Vejadgang skal placeres ind
til parkeringsarealet i princippet som vist på kortbilag 1.
Parkering
Parkeringsareal skal placeres inden for feltet ”parkering” som vist på kortbilag 1. Krav om afskærmning mod Søgade jf. § 10.7. Ved belysning se §
10.9.

5.3

For at sikre et åbent havepræget udtryk mellem bygningerne må parkeringsarealer ikke overdækkes.

5.4

Ved anvendelse til bolig, skal der for hver bolig udlægges 1½ parkeringsplads.
Ved anvendelse til offentlige formål, skal udlægges 1 parkeringsplads pr.
50 m2 etagemeter, der anvendes til offentlige formål.
Antallet af ladestandere til el-biler følger ladestanderbekendtgørelsen.

5.5

Inden for lokalplanområdets afgrænsning skal som minimum udlægges 3
parkeringspladser. Resterende parkeringspladser kan etableres uden for
lokalplanområdet, såfremt der tinglyses aftale til sikring af de fornødne antal pladser, jf. § 5.4, inkl. vejadgang hertil inden for 150 meter fra lokalplanområdets afgrænsning. Sorø Kommune skal være påtaleberettiget. Se i
øvrigt § 13.2.
Inden for lokalplanområdets afgrænsning skal minimum én parkeringsplads
etableres som handicapparkeringsplads med et mindstemål på 3,5 x 5,0
meter.

5.6

Forbud mod fast og længerevarende parkering af lastbiler og varevogne
med totalvægt over 3.500 kg i lokalplanområdet. Forbuddet gælder også
større både samt campingvogne for længerevarende henstilling (30 dage).

§6

TEKNISKE ANLÆG OG MILJØFORHOLD

6.1

Forsyning og anlæg
Ny bebyggelse skal tilsluttes almen vandforsyning.
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6.2

Ny bebyggelse skal tilsluttes kloak i overensstemmelse med kommunens
spildevandsplan.
Regnvand fra tagarealer, veje, pladser og lignende befæstede arealer skal
ledes til offentlig kloak eller holdes på egen matrikel 49a, eller senere udstykkede matrikler herfra, eller ledes til private, fælles LAR-anlæg i Sorø
Akademihave. Se afsnit ”Miljøbeskyttelsesloven” side 22.

6.3

Ny bebyggelse er ikke omfattet af tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning.

6.4

Ny bebyggelse skal tilsluttes elforsyning.

6.5

Der må indpasses de for området nødvendige tekniske anlæg i form og
udseende, der tager hensyn til området. Transformer må udføres med areal op til 8 m2 og maks. højde på 2 m. Ledninger og rør skal fremføres i jorden, så vidt muligt placeres under fælles friarealer jf § 10.3.

6.6

Affald
Der skal udlægges et areal til opstilling af affaldsskure eller –øer til affaldshåndtering. Det skal som udgangspunkt placeret inden for byggefelt B (§
8.2) eller udlagt parkeringsareal (§ 5.2) eller inden for max 25 meter fra lokalplanområdets afgrænsning jf. kortbilag 1.
Standpladser til affaldsbeholdere samt adgangsvejen for renovationsbiler
samt skraldemanden skal opfylde kommunens affaldsregulativer og godkendes af kommunen. For afskærmning se § 10.8.
Standpladser til affaldsbeholdere og adgangsveje for renovationsbiler skal
godkendes af kommunen. For afskærmning se § 10.8.
NOTE: Vær opmærksom på, at parkeringsareal ikke må overdækkes jf. §
5.3.

§7

BEVARING AF BYGNING

7.1

Den i lokalplanen udpegede bevaringsværdige bygning, inden for lokalplanområdet, er angivet som byggefelt A på Kortbilag 1.

7.2

Eksisterende bevaringsværdig bebyggelse må ikke nedrives eller på anden
måde ved sin ydre fremtræden ændres uden Sorø Kommunes tilladelse.
Den ydre fremtræden er reguleret i lokalplanens § 9.

§8

BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

8.1

Bebyggelsesprocenten for lokalplanens område, inkl. fælles friarealer og
parkeringsarealer i henhold til § 10 og 5, må ikke overstige 70.

8.2

Bebyggelse skal i grundplan opføres inden for byggefelt A og B som vist på
kortbilag 1.
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Byggefelt B holder minimum 0,8 meter til matrikulært vejskel5 langs Søgade, minimum 2,5 meter til lokalplanområdets sydlige afgrænsning, minimum 5 meter til Villereden samt mellem 0,5 meter og 1,2 meter til lokalplanområdets østlige afgræsning (byggefeltet er mod øst fastlagt vinkelret på
vejskel mod Søgade).
8.3

Udhuse og lignende mindre bygninger må ikke sammenbygges med boligbebyggelse i byggefelt A.

8.4

Bygninger i byggefelt B skal opføres som sluttet bebyggelse langs Søgade.
Bygninger må opføres i op til 2 etager, og bygningshøjden må ikke overstige 10,5 meter målt til tagryg fra kote 41,5 DVR906. Skorstene og lignende
må ikke opføres med en højde på over 1,5 meter over tagryg.
Der må ikke udføres kælder under bygninger i en afstand på 5 meter fra
træernes stamme på Lange Allé.
Indenfor 150 meter fra Sorø Sø må der ikke opføres bygninger eller udføres terrænændringer uden kommunens forudgående dispensation fra søbeskyttelseslinje vist på kortbilag 1, jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2.
NOTE: Vær opmærksom på, at bebyggelse skal opføres med symmetrisk
saddeltag, jf. § 9.7.
Med ”sluttet bebyggelse langs Søgade” menes, at bebyggelsen her ikke
må være opbrudt i mindre bygningsvolumener med mellemrum/luft imellem.

§9
9.1

9.2

BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN
Byggefelt A (Villereden)
Bygningens originale udtryk skal bevares/respekteres. Det betyder, at bygningens tag, facade, vinduer, døre, materialer, farver mv. skal fremtræde
som tilhørende bygningens tidsalder og arkitektur. Ændringer skal godkendes af Sorø Kommune i hvert enkelt tilfælde.
Facader skal stå i blank mur af gule teglsten og natursten, idet bygningens
ydre i farvesætning og materialer skal fastholdes.
Til mindre facadesektioner, trempler, gavle og kviste, tagudhæng og dekoreringer må der anvendes andre materialer og farver, som er en del af
bygningens oprindelige materiale og farvesætning og som, efter Sorø
Kommunes vurdering, harmonerer med bygningens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier.

9.3

Vinduer og yderdøre skal udføres i malet træ med farve og opdeling som
de eksisterende/oprindelige.

9.4

Tagdækning skal være vingeteglsten i rød eller i farve som bygningens
oprindelige tagbeklædning. Se under ”arkitektonisk vurdering” i redegørel-

5
6

Svarer til 1,9 meter til kørebanekant. Lokalplangrænsen følger matrikulært vejskel.
DSR90 – Dansk Vertikal Reference 1990.
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sens afsnit ”D. Forhold til anden planlægning/Fredninger og bevaringsværdier”.
9.5

I tilfælde af brand eller anden væsentlig bygningsbeskadigelse må bebyggelse genopføres med samme udformning og placering som før skaden
(kopi af eksisterende), men vil også kunne erstattes af en ny bygning indenfor byggefelt A vist på kortbilag 1. Nybyggeri vil kræve dispensation fra
søbeskyttelseslinjen.
Nybyggeri efter brand skal respektere arkitektoniske og kulturhistoriske
værdier i området. Der kan tages udgangspunkt i bestemmelserne i Byggefelt B for så vidt angår bygningers ydre fremtræden eller der kan bygges
nyt med afsæt i højde, grundplan, farve og materiale -valg svarende til Villereden eller fredede bygninger i nærområdet. Ændringer skal godkendes
af Sorø Kommune i hvert enkelt tilfælde.

9.6

Byggefelt B
Facader skal stå i blank mur af teglsten eller pudset og overfladebehandlet
murværk i farver dannet af Sorøgul7, okkergul, siena, umbra8, hvid og sort.
Der må indgå effektsten.
Til mindre facadesektioner, trempler, gavle og kviste, samt på sekundære
bygninger (udhuse og lignende), må der anvendes andre materialer og farver, når de efter Sorø Kommunes vurdering harmonerer med materialer og
farver anvendt i nærområdets fredede og bevaringsværdige bygninger.
Bebyggelse, som har facade mod Søgade, skal udføres med synlig sokkel
på hele bygningen.
I facaden mod Søgade skal der etableres mindst én indgang. Det er ikke et
krav at indgangen er hovedadgang til bebyggelsen. Krav om niveaufri adgang kan fraviges, såfremt indgangen ikke er hovedadgang. Indgangen
kan bestå af en døråbning, port eller lignende og skal harmonere med materialer og farver anvendt i nærområdets fredede og bevaringsværdige
bygninger.
NOTE: Se beskrivelse af nærområdet på side 4-7.
Med effektsten menes fx teglsten, som via forbandt eller placering danner
en effekt eller natursten.

9.7

Tages hældning skal være mellem 40 og 50o og fremstå som symmetrisk
saddeltag uden valm. Tagdækning skal være røde tegltagsten af vingetegl
eller naturskifer i materialets naturlige farve eller integrerede solceller, dog
jf. § 9.10.

Den gule farve, der er anvendt på facaderne på flere af Akademigrundens bygninger / BL 07 Gul
Okker (Skandinavisk Jurakalk).
8 Okkergul, siena og umbra jf. den klassiske jordfarveskala
7
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Tage på sekundære bygninger (udhuse og lignende) må have tag med
hældning under 40o, fladt tag eller ensidig taghældning. Til sådanne tagflader kan anvendes andre tagmaterialer end på primære bygninger, når det
efter Sorø Kommunes vurdering harmonerer med materialer og farver anvendt i nærområdets fredede og bevaringsværdige bygninger.
Glansen på tage må ikke overstige 20. Undtaget herfra er solenergianlæg
som beskrevet i § 9.10.
NOTE: Se beskrivelse af nærområdet på side 4-7.
9.8

9.9

Generelt
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 umalet trykimprægneret træ og plastmaterialer, hvor det
er synligt udvendigt i bebyggelsen.
Antenner/paraboler
Private antenneanlæg, herunder antenner til radioamatører og lignende,
må ikke opsættes, så de er synlige fra veje, stier eller fællesarealer. Paraboler må opsættes med lav placering (maks. 1,5 m fra terræn til overkant),
og må ikke skæmme i forhold til omgivelserne.

Solcelleanlæg/solenergianlæg
9.10 Solcelle- og solvarmeanlæg, må kun etableres på tage, hvor det er integreret i tagfladen i niveau med denne og det må ikke være synligt fra Søgade.
Glansværdien må være maks. 30 og det må ikke medføre blændingsgener
for omgivelserne.
Skilte
9.11 Skilte og lignende – almindelige navneskilte undtaget – må alene 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 boligområder i bymæssig bebyggelse i Sorø Kommune”, som kommunens Teknik og
Miljøudvalg vedtog den 3. april 2007.
§ 10 UBEBYGGEDE AREALER, BEPLANTNING M.V.
Terrænregulering
10.1 Bebyggelsen skal tilpasses det naturlige terræn, og der må ikke ske større
terrænreguleringer end +/- 0,5 meter. Se i øvrigt § 8.4 vedrørende kote/terræn.
Vedligeholdelse/oplag
10.2 Ubebyggede arealer, der ikke anvendes til private friarealer, regnes som
fælles arealer. Alle ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse,
græs eller lignende gives et ordentligt udseende og stedse vedligeholdes.
10.3 I lokalplanområdet må der ikke være udendørs oplag af materialer og lignende.
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Friarealer/beplantning
10.4 Der udlægges to arealer til fælles friarealer med en minimumsudstrækning
som vist på kortbilag 1. Arealet vest for byggefelt A skal holdes som grønt
friareal og fremstå med spredt beplantning. Beplantning må skærme mod
Akademihaven, men den må ikke etableres i en ubrudt linje langs Akademihaven, som en hæk. Det fælles friareal øst for byggefelt A skal fremstå
som en fælles gårdhave med permeabel belægning og må ikke overdækkes.
10.5 På de fælles friarealer må der være faciliteter til ophold og leg, f.eks. borde
og bænke, petanquebane og en mindre boldplads. På fælles areal vest for
byggefelt A kan der desuden etableres terrasser og lignende faciliteter til
ophold for lokalplanområdets beboere.
Befæstede arealer
10.6 Ubebyggede arealer, med undtagelse af indkørsel og parkeringsareal (§
5.2) samt private terrasser og lignende, indenfor byggefelterne vist på kortbilag 1, skal befæstes med permeable belægninger.
Hegning/afskærmning
10.7 Parkeringsareal jf. § 5.2 skal afskærmes mod Søgade med en beplantning
med en sluthøjde på minimum 1 meter.
10.8 Arealer til affaldshåndtering jf. § 6.6 skal afskærmes mod vej og sti, f.eks.
med beplantning eller sortmalet hegn samtidig med, at det overholder
kommunens gældende affaldsregulativ.
Belysning
10.9 Belysning af parkeringsarealer og stier skal være fra parklamper, pullertbelysning, belysning på mur eller lignende. Belysning skal have omfang og
kvalitet, der tilgodeser vejregelnormerne for belysning.
§ 11 GRUNDEJERFORENING
11.1 Såfremt der er flere grundejere indenfor lokalplanområdet, skal der stiftes
en grundejerforening, som skal varetage fællesinteresser og vedligeholde
fællesarealer og -anlæg.
Til grundejerforeningen er der medlemspligt for de respektive grundejere
eller andelshavere i området.
11.2 Grundejerforening jf. § 11.1 skal stiftes, når kommunen kræver det, dog
senest når halvdelen af boligerne er taget i brug. Grundsælger skal tage
initiativ til foreningens stiftelse.
11.3 Grundejerforeningen skal tage skøde på parkeringsarealer, private fællesveje, og -stier samt fællesarealer og –anlæg.
11.4 Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af kommunen.
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§ 12 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN
12.1 Ny bebyggelse skal være tilsluttet de til området hørende tekniske anlæg,
jf. § 6.
12.2 Før ibrugtagning af byggefelt B skal der være etableret de i § 6 fastlagte
fællesanlæg/-faciliteter.
12.3 Før ibrugtagen af en bolig skal de i lokalplanen forlangte parkerings- og
færdselsarealer være anlagt, jf. § 5. Kommunen kan dog tillade plantningen jf. § 10 udsat til førstkommende velegnede plantesæson, så der opnås
gode vilkår for beplantningens trivsel.
12.4 Før ibrugtagen af byggefelt B skal de i lokalplanen forlangte anlæg af fælles friareal være gennemført, jf. § 10.
§ 13 SERVITUTTER
13.1 Servitutter, der er uforenelige med lokalplanen, vil blive ophævet.
13.2 Såfremt der etableres parkeringspladser uden for lokalplanområdet, skal
der tinglyses aftale til sikring af de fornødne antal pladser, jf. §§ 5.4 og 5.5,
inkl. vejadgang hertil, inden for 150 meter fra lokalplanområdets
afgrænsning. Sorø Kommune skal være påtaleberettiget.
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(e) 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.
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VEDTAGELSESPÅTEGNING
Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden 1. december
2021 til 7. februar 2022. Sorø Kommunalbestyrelse har vedtaget lokalplanen endeligt den 27. april 2022.
Gert Jørgensen

/

Borgmester

Henning Daugaard
Kommunaldirektør
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KOMMUNEPLANTILLÆG

Tillæg 3-2021 til Sorø Kommuneplan 2019-2030
REDEGØRELSE
Det er kommunalbestyrelsens ønske at give en fortætningsmulighed, der sikrer
kulturhistoriske træk i bebyggelsens placering langs Søgade og allétræer langs
Lange Allé.
Sorø Kommune har afholdt indkaldelse af idéer og forslag (forhøring) i perioden
fra den 26. maj til den 23. juni 2021.
ÆNDRINGER I FORHOLD TIL GÆLDENDE KOMMUNEPLAN
Der udlægges et nyt rammeområde med en samlet bebyggelsesprocent på 70.
Anvendelsen fastlægges til tæt-lav boligbebyggelse og etagebebyggelse samt til
offentlige formål, som gymnasium, kostskole, kirke, medarbejderboliger m.v.
Nyt rammeområde på ca. 3.455 m2 dannes af ca. 2.120 m2 fra rammeområde
So.O12 og ca. 1.335 m2 fra rammeområde So.B 5.
Arealet vest for Lange Allé har hidtil været omfattet af rammeområde So.O12
Offentlige formål i form af gymnasium, kostskole, kirke, medarbejderboliger m.v.
Bebyggelsesprocenten for området som helhed må højst være 40.
Bebyggelse må højst opføres i 2 etager og udnyttelig tagetage samt
kælder, som i begrænset omfang kan fremstå med "høj" facade.
Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse, idet der skal
tages særlige arkitektoniske og kulturhistoriske hensyn ved udformning og placering.
Det øvrige nye rammeområde har hidtil været omfattet af rammeområde So.B 5
Tæt-lav bebyggelse og etagebebyggelse, som hovedregel som sluttet bebyggelse langs gaderne.
For området som helhed må bebyggelsesprocenten højst være 50.
max 2 etager og udnyttet tagetage. Bygningshøjden max. 12 m.
Ny bebyggelse skal tilpasses omgivende bebyggelse og de karakteristiske træk i bymidten.
De gældende bestemmelser for de berørte rammeområder kan læses i deres
helhed i Sorø Kommunes digitale kommuneplan på internet-adressen
http://soroe.dkplan.niras.dk/dkplan
Kommuneplantillægget følges op af Lokalplan SK 71 for en del af Akademigrunden, beliggende langs Søgade og vest for Lange Allé.
VARETAGELSE AF KULTURHISTORISKE INTERESSER
Kommuneplan 2019-2030 indeholder en udpegning og en beskrivelse af kulturmiljøer, herunder blandt andet Akademigrunden og Sorø bymidte.
Det er intentionen at bevare struktur med træalléer på Akademigrunden. Træalléer skal dog fortsat kunne omlægges og fornyes.
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KOMMUNEPLANTILLÆG
Kommunalbestyrelsen vurderer, at ændringen af kommuneplanen tilgodeser muligheder for en udvikling i overensstemmelse med kommuneplanens intentioner
og mål for kulturmiljøerne.

MILJØVURDERING
Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Kommunen har derfor foretaget en
screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af
miljøvurdering. Baggrunden for vurderingen er:
- At lokalplanen udlægger området til boliger samt offentlige formål og ikke
giver mulighed for anlæg, der er omfattet miljøvurderingslovens bilag 1 og
2.
- At lokalplanen ikke påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde.
-

At planens gennemførelse ikke vil påvirke eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

- At planen ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.
Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af
Lokalplan SK 71.
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KOMMUNEPLANTILLÆG
NYE RAMMEBESTEMMELSER – KOMMUNEPLANRAMME So.B11
Områdets anvendelse
Tæt-lav bebyggelse og etagebebyggelse, samt offentlige formål.
Nuværende forhold
Området anvendes til boligformål
Fremtidige muligheder
Tæt-lav bebyggelse og etagebebyggelse, samt offentlige formål i form af gymnasium, kostskole, kirke, medarbejderboliger m.v.
Som hovedregel som sluttet bebyggelse langs gaderne.
For området som helhed må bebyggelsesprocenten højst være 70 og bebyggelseshøjden må ikke overstige 12 meter.
Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse, idet der skal tages særlige arkitektoniske og kulturhistoriske hensyn ved udformning og placering.
Træallé-struktur langs Lange Allé skal opretholdes.
Bebyggelsesforhold
Bebyggelsesprocent
Maks. 70
Bygningshøjde
Maks. 12,0 meter
Etageantal
Maks. 2 etager og udnyttet tagetage samt kælder, som i begrænset omfang kan
fremstå med "høj" facade.
Zonestatus
Nuværende: byzone
Fremtidig: byzone
Lokalplanlægning
En del af rammeområdet er omfattet af Lokalplan SK 4.
En del af rammeområdet er desuden omfattet af Lokalplan SK 71.
VEDTAGELSESPÅTEGNING
Forslag til kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig høring i perioden 1.
december 2021 til 7. februar 2022. Sorø Kommunalbestyrelse har vedtaget
kommuneplantillægget endeligt den 27. april 2022.
Gert Jørgensen

/

Borgmester

Henning Daugaard
Kommunaldirektør
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