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REDEGØRELSE
A. LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL
Lokalplanen er udarbejdet for at skabe det planmæssige grundlag for udviklingen
af et nyt boligområde ved Vrangslund syd for Fjenneslev. Hensigten med lokalplanen er at fastlægge de overordnede, strukturgivende rammerne for det nye
boligområde, således at udviklingen kan igangsættes.
Samtidig fastlægger lokalplanen detaljerede bestemmelser for den nordligste del
af området, som herefter vil kunne bebygges.
Det er både bygherrens og Sorø Kommunes ønske, at området udbygges ud fra
bæredygtige principper både ved planlægningen, opførelsen og driften af byggeriet og friarealerne.

Bæredygtighed i planlægningen
Sorø Kommune vedtog i 2018 den ambitiøse Vision og Planstrategi 2022, der
bygger på FN's 17 verdensmål. Strategien har dannet grundlaget for den nu gældende Kommuneplan 2019, som blandt andet lægger vægt på mangfoldighed og
bæredygtighed i planlægningen af nye boligområder ud fra et langsigtet perspektiv.
Denne lokalplan arbejder med bæredygtighedsprincipper på flere måder, både
miljømæssigt, økonomisk og socialt. Der er fokus på at skabe en mangfoldig befolkningssammensætning, blandt andet ved at tilbyde en række forskellige boformer. Der arbejdes ligeledes med en bæredygtig materialepalette. Og ikke
mindst er det hensigten at skabe et område, hvor fællesskab - både internt i bebyggelsen og i forhold til resten af lokalsamfundet - er en rød tråd i byudviklingen.
Lokalplanen definerer således rammerne for et attraktivt, bæredygtigt område
med fokus på fællesskab og samspillet mellem de enkelte bebyggelser, landskabet/naturen, og den eksisterende by.
Området opdeles i en række storparceller til hhv. åben-lav, tæt-lav og etageboligbebyggelse omkring en fælles grøn midte. Derved vil det samlede område be-
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stå af små kvarterer med forskellige boligtyper og størrelser, hvor hver storparcel
har direkte adgang til ”Det fælles Grønne Strøg”.
De tre vigtigste punkter for udviklingen af området er:


En bebyggelse på landskabets og naturens præmisser, herunder bevaring af eksisterende natur og skabelse af nye grønne områder og biodiversitet.



En bebyggelse på fællesskabets præmisser, herunder varierede boligtyper, fællesarealer og mange fælles faciliteter, som også kan bidrage positivt til den eksisterende Fjenneslev by.



En bebyggelse opført med sunde bæredygtige materialer.

B. LOKALPLANOMRÅDET - NUVÆRENDE FORHOLD
Lokalplanens område grænser op til Fjenneslev, der ligger som en tidligere stationsby, hvor jernbanen krydser Ringstedvej, og umiddelbart syd for E20 Vestmotorvejen. Området udgør et areal på ca. 15 ha. og omfatter matr.nr. 5c i Fjenneslevmagle By, Fjenneslev.
Området er et aflangt, næsten rektangulært areal med nord/sydlig hovedorientering, som knytter an til Fjenneslev ved sin nordlige afgrænsning. Mod vest afgrænses området af Fjenneslevmaglevej. Mod vest, syd og øst er der åbent
landbrugsland, og mod nordvest ligger en lille skov på ca. 1,7 ha. Langs områdets østlige grænse løber ”Hjertestien” eller ”sundhedssporet”, som i kombination
med trampestier i området benyttes af beboerne i Fjenneslev.
1,3 km øst for planområdet ligger Kirke Fjenneslev, hvor landsbyens kirke tydeligt
ses.
Lokalplanområdet anvendes i dag primært til dyrkning af grantræer, og den eksisterende bevoksning er tydeligt præget af de udplantede trærækker og åbne lysninger, hvor træerne er fældet. Området er let skrånende med de højest beliggende arealer mod syd.
Langs områdets kant findes et vildthegn - et plantebælte på mellem 5 og 10 meter - bestående af blandede arter.
I områdets nordøstlige del ligger gården Vrangslund, en hvidkalket, firelænget
gård med stor tilhørende have. Stuehuset er i god stand, og anvendes i dag som
privat bolig. Vrangslund vejbetjenes med en privat fællesvej fra Fjenneslevmaglevej med en overkørsel i områdets nordvestlige hjørne.
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KORT A: De eksisterende forhold
Landskabet
Lokalplanområdet fremstår i dag som en granplantage let skrånende fra nord
mod syd. Det bølgende terræn skaber et antal lavninger, der varierer i udbredelse og dybde. De tilplantede arealer brydes enkelte steder af åbne strøg med eng.
Arkæologi
Der kendes ingen registrerede, arkæologiske interesser på arealet. Der er dog
mod nordøst undersøgt en boplads på samme lavtliggende terræn, og på det lidt
højere terræn mod syd kendes fund fra jernalderen, herunder flere gravhøje.
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Ankomst til Vrangslund fra Fjenneslevmaglevej

Eksisterende sø, omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3
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Kig fra området mod Fjenneslev Kirke

Eksisterende skovbeplantning nordøst for området. På billedet ses også ”Hjertestien” eller ”Sundhedssporet”, som benyttes af borgerne i Fjenneslev.
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C. LOKALPLANENS INDHOLD
Sorø Kommune ønsker - ligesom ejeren af Vrangslund - at den fremtidige boligbebyggelse i området bliver en bæredygtig bydel, hvor fællesskab og mangfoldighed er i fokus.
Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til boligformål med tilhørende fællesfunktioner. Bebyggelsen vil blive orienteret omkring en stor fælles indre grønning - ”Det Grønne Strøg” - og den vil være opdelt i ca. 12 storparceller med forskellige bebyggelsestyper, som derved skaber et varieret og spændende boligområde.
Lokalplanen er inddelt i to delområder. For den nordligste del af området (delområde 1) indeholder lokalplanen en række detaljerede bestemmelser om udseende, omfang og placering af den kommende bebyggelse. Denne del af området
bliver en blanding af dobbelthuse, rækkehuse og etageboliger i op til 2½ etager.
Bebyggelsen får en udformning, der svarer til en lille landsby, hvor husende ligger omkring grønne fællesarealer.
For den resterende del af området (delområde 2) er planen en rammelokalplan,
der alene fastlægger den overordnede disponering og struktur for det samlede
område. Før delområde 2 kan bebygges, skal rammelokalplanen suppleres med
en eller flere detaljerede lokalplaner med bestemmelser for den nærmere udbygning.
Rammelokalplanen fastlægger følgende overordnede principper for hele området:


Disponering af områdets vejstruktur. Herunder fastlæggelse af vejprofiler,
fortove, princip for stiforbindelser, belægninger, gadebelysning mm.



Placering og udstrækning af den centrale grønning ”Det Grønne Strøg”.
Grønningens mulige indhold, herunder LAR-anlæg og andre fællesfunktioner for den samlede bebyggelse fastlægges i rammelokalplanen.



En principiel og vejledende struktur for områdets inddeling i storparceller.
Lokalplanen fastlægger også, hvilke typer bebyggelse eller kombinationer
af bebyggelse, de enkelte storparceller kan anvendes til. Det kan være
tæt-lav bebyggelse, etageboliger eller åben-lav bebyggelse.



Lokalplanen indeholder bestemmelser om dannelse af grundejerforening.



Der fastlægges desuden en principiel udbygningsplan, som skal sikre, at
området udvikles fra nord mod syd.

Delområde 1
For delområde 1 er det fastlagt, at bebyggelsen her skal opføres efter en bebyggelsesplan, som giver mindelser om en lille landsby. Husene ligger ikke vinkelret
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på hinanden, og indimellem optræder små, skæve knæk i bebyggelsen. Taghældning og bygningshøjder varierer. Imellem husene vil der være to små, grønne byrum, hvor beboerne kan mødes.

Anvendelse
Delområde 1 må bebygges med en blanding af tæt lav boligbebyggelse og etageboliger, og der må desuden være fælleshus til delområdets brug. Ved tæt lav
bebyggelse menes dobbelthuse og rækkehuse, hvor boliger er sammenbyggede
med lodrette lejlighedsskel. Etageboliger er kendetegnet ved at indeholde vandrette skel mellem to boliger. Det er hensigten at en blanding af disse boligtyper vil
kunne danne et nært og varieret miljø med gode vilkår for at skabe levende nabofællesskaber.
Bebyggelsens omfang og placering
For at opnå et landsbypræg skal de enkelte huse opføres som relativt små bygninger, der er adskilt fra hinanden. Bygningerne kan enten være små rækkehusenheder eller enheder bestående af etageboliger. Hver rækkehusenhed må indeholde 2 - 5 boliger, og enheder med etageboliger må være 4 - 8 boliger. For
etageboliger skal lejlighedsskel være mellem stueetagen og 1. sal. Lejligheder på
1. sal må indrettes med en hems, der udnytter den øverste del af tagrummet.
Tagetagen kommer derved til at omfatte 1½ etage.
Hele bebyggelsen skal placeres inden for lokalplanens byggefelter, og den skal
udformes i princippet som vist på situationsplanen herover. De enkelte bygningers omfang og deres endelige placering er dog ikke fastlagt i lokalplanen.
Sammenlagt må der opføres ca. 4.775 m² etageareal inden for delområdet.
Boligernes størrelse skal i gennemsnit være mindst 100 m². Mindste størrelse på
en bolig må være 85 m² - dog med mulighed for enkelte boliger ned til 60 m².
Bebyggelsens fælleshuse medregnes ikke ved udregning af boligstørrelse.
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Illustrationen viser et eksempel på udformning af rækkehuse. Husene er vist både i snit, og set fra gavlen og fra den solvendte facade.

Illustrationen viser et eksempel på, hvordan etageboliger kan udformes. Selv om
husene indeholder 2 etager + hems, fremstår de alligevel som et-etages bygninger med udnyttet tagetage.
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Bebyggelsens udseende
Boligerne i delområde 1 skal fremstå som et-etages bygninger med udnyttet tagetage. For etageboliger må tagetagen imidlertid være så høj, at den kan rumme
både en fuld etage og en hems.
Tage på rækkehuse skal have en hældning på mellem 40 og 45 grader og på
etageboliger mellem 50 og 60 grader.
Alle bygninger i delområdet skal udføres i træbeklædning, og tage skal være listedækket tagpap. Husene skal udformes uden tagudhæng. Dette vil give bebyggelsen et moderne udseende og samtidig sikre, at den opleves homogen på
trods af de forskellige bygningshøjder taghældninger og skæve vinkler. For at
sikre ensartethed i bebyggelsen skal alt træværk være sort. Der må være solceller på facade og tagflader. Solceller skal dog være indarbejdet i bygningernes
arkitektur, og panelerne skal altid følge bygningens form.
Parkering
For delområde 1 skal parkering indrettes i den nordlige del af området. Der skal
etableres mindst 1,5 parkeringsplads pr. bolig. For at skåne naboer i området
nord for bebyggelsen imod generende lys fra billygter, skal der etableres et blantebælte med buske i en bredde på mindst 2 meter langs parkeringspladsen.
Af de anlagte parkeringspladser skal der være ladestander til mindst én elbil for
hver to boliger.
Hvis der anlægges flere p-pladser end 1,5 pr. bolig, skal disse etableres med
ladestander.
Efter ladestanderbekendtgørelsen skal alle p-pladser i større boligbebyggelser
forberedes til elbiler. Kravet om etablering af ladestandere er således en skærpelse i forhold til bekendtgørelsen.
Fælleshuse
Bebyggelsen i delområde 1 vil komme til at rumme et eller to fælleshuse med
faciliteter for beboerne. Det kan være samlingslokaler, storkøkken, vaskeri, cykelværksted og lignende. Når der er planlagt for to fælleshuse for den lille bebyggelse, skyldes det at man vil opføre husene i takt med efterspørgslen. Dermed vil
der i en startfase være behov for et lille fælleshus, og senere ved en fuld udbygning af hele delområdet vil der være behov for yderligere faciliteter.
I delområdets vestlige del, som er reserveret til LAR-anlæg, er der udlagt et særligt byggefelt til fælleshus. Dette område vil indeholde en sivesø og et oversvømmelsesområde, som må forventes at blive fyldt i forbindelse med skybrud.
Byggefeltet kan derfor kun udnyttes, hvis det kan dokumenteres, at der ikke er
tekniske udfordringer forbundet med den særlige placering - hverken af byggeteknisk karakter eller i forhold til oprensning og vedligehold af LAR-anlægget.
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Hele lokalplanen
Vejstruktur
Området vejbetjenes fra Fjenneslevmaglevej via to indkørsler: En i den nordlige
del af området og en i den sydlige del. De to indkørsler er internt forbundne med
to nord-syd gående veje, som tilsammen betjener områdets ca. 12 storparceller.
Den nordlige indkørsel placeres lidt syd for Margrethevej for at sikre et godt overblik og god forbindelse til det eksisterende vejnet i Fjenneslev.
For hver storparcel skal de interne veje inden for storparcellen fastlægges ved
supplerende lokalplan. Vejadgang til storparcellerne må kun ske via de to nordsyd gående veje, og således ikke med adgang direkte til Fjenneslevmaglevej.
For at sikre et sammenhængende og ensartet vejnet, fastlægger lokalplanen enkelte detaljerede bestemmelser om vejenes udformning. Det drejer sig om vejenes bredde, belægning og profilopbygning med fortov og belysning.
Vejene skal udformes, så de opfylder vejmyndighedens krav til trafiksikkerhed.
Det betyder, at der skal etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger som
vejbump, chikaner eller lignende på den vestlige af de to nord-sydgående fordelingsveje, da den er helt lige med en strækning på 370 meter.
Lokalplanen fastlægger, at der skal etableres interne stiforbindelser på tværs
gennem bebyggelse i de enkelte storparceller. Dette skal fremme fællesskabet i
den samlede bebyggelse og afværge, at der dannes små enklaver, som kan opleves meget private. Den nærmere linjeføring af stierne er ikke fastlagt i denne
lokalplan.
Mod nord skal der være en stiforbindelse, der forbinder Vrangslund med det eksisterende villaområde i Fjenneslev.

Vejnettet i Vrangslund skal udbygges løbende i takt med at storparcellerne byggemodnes. Det betyder, at det sammenhængende vejforløb med to indkørsler til
området, først vil være færdigetableret efter en årrække. Indtil vejene er fuldt udbyggede, skal det sikres, at enhver blind vej afsluttes med en vendeplads, der i
størrelse og udformning er godkendt af vejmyndigheden i Sorø Kommune.

13

REDEGØRELSE
Alle veje og stier vil få status af private fællesveje/stier, og de vil blive overdraget
til grundejerforeningen, som vil have ansvar for deres vedligeholdelse.
Det indgår som et ønske – men ikke et krav – at grundejerforeningen faciliterer
forskellige ordninger for delebiler og dele-el-cykler. Det vil være i tråd med områdets bæredygtige profil, og sådanne deleordninger vil måske kunne nedbringe
belastningen af biltrafik på vejene.
Ved en fremtidig planlægning for flere storparceller med tæt-lav bebyggelse, bør
det overvejes, om parkering kan udformes som lommer i mellem de enkelte bebyggelser. Herved friholdes selve bebyggelsen for bilkørsel, og parkeringen giver
mulighed for et fællesskab på tværs af bebyggelserne, da p-lommerne kan betjene bebyggelsen til begge sider.
Ved anlæg af parkeringspladser, der skal betjene mere end én bolig, skal mindst
1 p-plads pr. 2 boliger være forsynet med ladestander og forbeholdt el-biler. Hvis
der anlægges flere p-pladser end lokalplanens mindstekrav, skal disse etableres
med ladestander.
"Det grønne strøg"
Idéen med det grønne fællesareal i midten af bebyggelsen er skabt med forbillede i den danske landsbytype kaldet ”Fortebyen”, hvor gårdene lå i en kreds omkring et grønt fællesareal. I Vrangslund etableres et tilsvarende bredt grønt strøg,
som udlægges centralt i området fra nord til syd.
Lokalplanen fastlægger, at ”Det Grønne Strøg” skal være et varieret fællesareal
for hele bebyggelsen – og med grundejerforeningens godkendelse også for resten af Fjenneslev. Funktioner i området kan spænde fra opholdsarealer med
græs eller eng til frugtplantager, dyrkningsområder, naturlegepladser, grill og
bålplads eller sport- og motionsområder.
Det grønne strøg skal etableres i takt med udbygningen af området, og den konkrete udformning fastlægges ad hoc. Stier igennem og langs det grønne strøg
anlægges i takt med udbygningen.
Det grønne strøg er som udgangspunkt tænkt som et område, der ikke skal bebygges. Der kan dog i begrænset omfang være særlige fællesfunktioner som
drivhuse eller andre småbygninger. Hvis der opstår behov for det vil det grønne
strøg også kunne rumme bygninger til institution, fælleshus, hjemmearbejdspladser og lignende.
Klimatilpasning
Tekniske funktioner som LAR-anlæg med regnvandssøer vil være en nødvendig
del af området. Regnvand, der ikke kan håndteres inden for den enkelte boliggrund eller stormatrikel, skal afledes til områdets fælles regnvandshåndtering.
Herved bliver alt regnvand håndteret lokalt og inden for lokalplanområdet.
I områdets nordlige og lavest beliggende del er et areal på ca. ¼ ha (2.500 m²)
afsat til etablering af en sivesø, oversvømmelsesområde og særligt udformede
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render, som kan aftage store mængder regnvand i tilfælde af skybrud. I tørre
perioder vil søen blive mindre og renderne vil udtørre og stå med vild bevoksning
til gavn for biodiversiteten. Under skybrud vil oversvømmelsesområdet kunne
blive omdannet til sø.
Bygherre har ladet udarbejde en geoteknisk rapport, som viser, at grundvandet
står højt i området, og at nedsivningspotentialet derfor er begrænset. De foreløbige beregninger viser imidlertid, at det reserverede areal vil være tilstrækkeligt til
at kunne tilbageholde regn fra en 20-årshændelse, og dermed undgå at belaste
det offentlige kloaksystem i forbindelse med skybrud.
Ved udbygning af delområde 2, vil man også skulle tage arealer i ”Det Grønne
Strøg” i brug til LAR-anlæg. På grund af terrænets stigning, vil der være flere
måder, det kan gøres på. Disse løsninger skal afklares i takt med områdets udbygning og i forbindelse med kommende lokalplaner for delområde 2.
Ved kommende lokalplaner i område 2 forventes det, at der allerede ved lokalplanlægningen skal laves beregning for en 100 års hændelse samt håndtering
heraf. Om nødvendigt skal der etableres afhjælpende foranstaltninger.
Udformningen af LAR-anlæg skal indgå i den landskabelige bearbejdning af hele
området og være med til at skabe mere biodiversitet.
Natur
I den sydlige del af det grønne strøg findes en lille sø, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Denne sø skal respekteres som et naturområde, der ikke
må forandres i forbindelse med områdets udbygning. Søens naturtilstand må ikke
forstyrres, og den må derfor ikke inddrages som overløb for regnvand fra veje
mv.
For at beskytte søens tilstand må der ikke bebygges eller plantes høj beplantning
i søens nærmeste omgivelser.
Generelt skal det tilstræbes, at området beplantes med hjemmehørende arter, og
at der herved skabes gode nærmiljøer for truede arter.
Vildthegn
Langs hele områdets afgrænsning findes et plantebælte med en bredde på mellem 5 og 10 meter, som består af blandede arter. I forbindelse med kommende
lokalplanlægning vil der blive taget stilling til, om denne beplantning skal bevares
som et strukturgivende element for den samlede bydel - og som et bidrag til at
fremme områdets biodiversitet.
Storparceller
Lokalplanen fastlægger en opdeling af området i ca. 12 storparceller. Parcelstrukturen er vejledende, hvilket betyder, at den præcise afgrænsning af storparcellerne først fastlægges ved supplerende lokalplanlægning. I forbindelse hermed kan det også besluttes at friholde et eller flere mellemrum mellem storparcellerne og derved skabe grønne kiler ud mod det åbne landskab.
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Hver enkelt storparcel kan anvendes til en eller flere af følgende bebyggelsestyper. De nærmere regler fastlægges i efterfølgende lokalplanlægning med udgangspunkt i beskrivelsen af de forskellige bebyggelsestyper:
Tæt-lav bebyggelse
Denne boligtype omfatter rækkehuse, klyngehuse, dobbelthuse, gårdhuse m.fl.
Det fælles træk er, at boligerne er sammenbyggede med lodrette skel. Tæt-lav
skal opføres som en samlet bebyggelse med en fælles arkitektur. En tæt-lav bebyggelse kan udformes med meget små private haver til hver enkelt bolig, hvis
der kompenseres herfor ved et større og attraktivt fællesareal. Bebyggelsesprocenten for tæt-lav må højst være 40%.
Etageboliger
Denne boligtype er karakteriseret ved at boliger er adskilt af vandrette lejlighedsskel. Etageboliger kan også omfatte bebyggelse, hvor stueetagen er én lejlighed
og de næste to etager er én bolig i to plan. Etageboliger kan således have et udseende, der ligner tæt-lav bebyggelse til forveksling. Bebyggelsesprocenten for
etageboliger må højst være 60%.
Åben-lav bebyggelse (Parcelhuse)
Her er der mulighed for udstykning til traditionelle parcelhuse.
Bebyggelsesprocenten på den enkelte grund må være højst 30%. Grunde må
ikke være mindre end 700 m². Langs den indre boligvej må der ikke være hegn
eller hæk med en højde over 120 cm. Dette skal styrke oplevelsen af en bebyggelse, hvor fællesskabet er den bærende vision.
Det er fastlagt i denne lokalplan:


Mindst halvdelen af storparcellerne bør være enten tæt-lav bebyggelse eller en kombination af tæt-lav og etageboliger.



Alle de ovenfor nævnte bebyggelsestyper bør være repræsenteret i lokalplanområdet som helhed.



Storparcel F (gården Vrangslund) må anvendes til fællesformål, én bolig
eller tæt-lav bebyggelse.

Maks. bebyggelsesprocent, etageantal og bygningshøjde for hver af de
nævnte bebyggelsestyper.



Grundejerforening
Der skal etableres en grundejerforening for den samlede bebyggelse. Foreningen
skal varetage områdets fælles anliggender som veje, LAR-anlæg, fælleshuse og
fællesfaciliteter i øvrigt. Foreningens vedtægter skal godkendes af Sorø Kommune, og foreningen skal stiftes inden de første boliger tages i brug.

16

REDEGØRELSE
Erhverv i egen bolig
Det er tilladt at drive erhverv i egen bolig, når det ikke medfører gener for naboer
eller i øvrigt påvirker karakteren af området eller ejendommen. Lovligt erhverv
kan eksempelvis være servicefag som frisør eller terapeut, liberale erhverv som
advokat eller revisor, eller kreative fag som fotograf eller billedkunstner. Det er
afgørende, at erhvervet udføres af den, der bor i boligen. Særlig skiltning eller
øget parkeringsbehov vil ikke være tilladt.

D. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING
Sorø Kommuneplan 2019-2030
Lokalplanens område er i Sorø Kommuneplan 2019-2030 planlagt til at blive
overført til byzone.
Kommuneplanen beskriver, at en ny rammeplan for området, skal tage hensyn til
eksisterende beplantning, terrænforhold, afgrænsningen mod omgivelserne, de
forskellige bebyggelsers samlede højde og fremtræden, og derved sikre en byudvikling af stor kvalitet. Området skal disponeres, så udbygning i sammenhængende etaper er muligt.
For at styrke områdets tilknytning til Fjenneslev kan der evt. etableres institutioner og/eller forsamlings- og aktivitetshus, eksempelvis i den eksisterende gård.
Maksimal bygningshøjde er 10 m.
For de forskellige storparceller gælder følgende bebyggelsesprocenter og etager:
 Åben-lav-boligbebyggelse: maks. bebyggelsesprocent 30% og maks. 1,5
etage.
 Tæt-lav-boligbebyggelse: maks. bebyggelsesprocent 40% og maks. 2
etager.
 Etageboliger: maks. bebyggelsesprocent 60% og maks. 3 etager.
Klimatilpasning
I mindre dele af rammeområdet er der kortlagt risiko for oversvømmelse, jf. kortet
med ”Bluespot 75 år”.
Ved lokalplanlægning i området skal denne risiko vurderes nærmere med afsæt i
den nyeste viden/kortlægning samt undersøgelse af f.eks. lokal hydrologi og
jordbundsforhold. Om nødvendigt skal lokalplanen på denne baggrund stille krav
om etablering af afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen på alle de nævnte områder.
Andre lokalplaner
Der er ingen gældende lokalplan for området.
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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.
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret følgende servitutter, som kan
have betydning for bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet:
12.10.1950-930-25
Tinglyst vejbyggelinje på 12 meter fra vejmidte af Fjenneslevmaglevej.
Der er herudover ikke tinglyst servitutter, som vurderes at være i konflikt med
lokalplanen.
Sorø Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversigten og på eventuelle kortbilag.
Vejbyggelinje
Der er tinglyst en vejbyggelinje på 12 meter fra vejmidte af Fjenneslevmaglevej.
Byggelinjen er fastlagt i 1950 af Alsted-Fjenneslev Sogneraad. Det er i dag Sorø
Kommune, som er vejmyndighed.
Støjforhold
Planområdet er ikke støjbelastet fra trafik eller erhverv.
Jordforurening
Der er ikke kendskab til jordforurening i lokalplanens område. Ved lokalplanens
vedtagelse overgår området til byzone og bliver derved omfattet af områdeklassificeringen. Flytning af jord fra områder omfattet af områdeklassificering skal anmeldes til kommunen efter gældende regler.
Spildevandsplan
Hidtil har lokalplanens område ligget uden for spildevandsplanens område og er
ikke kloakeret. Før den planlagte byudvikling vil kunne finde sted, skal der vedtages et tillæg til spildevandsplanen, som fastlægger, hvordan spildevand og tagog overfladevand skal håndteres. Området planlægges offentligt spildevandskloakeret, mens tag- og overfladevand skal håndteres inden for lokalplanområdet i
fællesprivat LAR anlæg med reguleret overløb til regnvandskloak.
Habitatbekendtgørelsen
Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsen – de såkaldte bilag
IV-arter. En liste med de danske dyr og planter findes i habitatbekendtgørelsens
bilag 11 (bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 1828 af 16. december
2015). Et byggeprojekt må ikke påvirke de beskyttede arter negativt.
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Ved evt. fældning af eksisterende beplantning, hvor der findes flagermus, skal
den ansvarlige myndighed (pt. Miljøstyrelsen) forinden kontaktes. Det samme
gælder for nedrivning af bygninger med flagermus eller andre tiltag, som kan være til skade for andre arter på habitatdirektivets bilag IV i området.

E. FORUDSATTE MYNDIGHEDSTILLADELSER
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
Museumsundersøgelse skal igangsættes og skal være færdiggjort før byggeri
eller byggemodning kan påbegyndes. 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.
I forbindelse med nye arealudlæg i kommuneplanen foretog Museum Vestsjælland i 2009 en vurdering af de arkæologiske interesser i området:
Der kendes ingen registrerede, ikke-synlige arkæologiske interesser på arealet.
Der er dog i nærområdet undersøgt en boplads mod NØ på samme lavtliggende
terræn og på det lidt højere terræn mod syd kendes fund fra jernalderen og flere
gravhøje, hvoraf en fredet.
Det må derfor anbefales, at der forud for jordarbejder indhentes udtalelse jf. museumslovens § 25.
Der er ikke registreret fredede fortidsminder eller beskyttede jord eller stendiger
på arealet. Et sådant er dog registreret umiddelbart vest for den afgrænsende
offentlige vej.
Fredninger og bevaringsværdier
Det firlængede gårdanlæg på Vrangslund 8 er ikke fredet efter Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Bygningerne må dog ikke nedrives uden en forudgående tilladelse fra Sorø Kommune, som vil træffe afgørelsen
på baggrund af en vurdering af bevaringsværdien.
Spildevand
Før etableringen af anlæg til regnvandshåndtering påbegyndes, skal der indhentes en spildevandstilladelse hos Sorø Kommune.
Naturbeskyttelsesloven
En lille sø i lokalplanens sydlige del er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.
Her må der ikke uanset lokalplanens bestemmelser ske tilstandsændringer eller
etableres byggeri og anlæg. Beskæring af plantevækst i og omkring søen kræver
tilladelse.
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Arealer kan desuden efter lokalplanens vedtagelse blive omfattet af naturbeskyttelseslovens regler om beskyttede naturtyper, da denne beskyttelse er dynamisk.
Ved henvendelse til kommunen kan man få den aktuelle beskyttelsesstatus på
arealet oplyst.

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


Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af blandet bebyggelse med åben/lav, tæt/lav og etageboliger, og dermed ikke giver mulighed
for anlæg, der er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 og 2.



Den ønskede udbygning med boliger i lokalplanområdet vil ændre området positivt med fokus på en bæredygtig udvikling, herunder øget biodiversitet og sammenhængende grønne arealer.



Lokalplanen påvirker ikke et internationalt naturbeskyttelsesområde.



Planen vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet.

G. TEKNISKE FORHOLD MV.
Elforsyning
Lokalplanområdets elforsyning varetages af Cerius. Elektriciteten kan indkøbes
på det frie el-marked.
Vandforsyning
Lokalplanområdet vandforsynes fra Fjenneslev Vandværk.
Varmeforsyning
Varmeforsyningen skal baseres på vedvarende energi i henhold til det enhver tid
gældende bygningsreglement. Bygningsopvarmning skal ske som individuel opvarmning eller efter et godkendt varmeprojekt.
Regn- og spildevand
Ifølge spildevandsplanen skal nye byudviklingsområder spildevandskloakeres og
regnvand skal håndteres lokalt, hvis det er muligt. Lokalplanens område har hidtil
ikke været omfattet af spildevandsplanen, da arealet har ligget i landzone og ikke
har været kloakeret. Med lokalplanens vedtagelse bliver området byzone.
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I forbindelse med lokalplanens udarbejdelse, er der derfor igangsat en proces for
at optage lokalplanens område i spildevandsplanen ved et tillæg.
Der vil blive stillet krav om tilslutning til det eksisterende kloaknet, hvilket potentielt kan medføre behov for fysiske ændringer af ledningsnettet uden for lokalplanens område.
Med tillægget til spildevandsplanen vil der også blive stillet krav om håndtering af
regnvand på egen grund.
Foreløbige undersøgelser viser, at grundvandet står højt i dele af lokalplanens
område, og at et lavtliggende bluespot-område ikke kan bebygges. Undersøgelserne, som er bestilt af grundejer, viser imidlertid, at kombinationer af sivesø,
oversvømmelsesområder og forsinkelsesgrøfter kan sikre en tilstrækkelig tilbageholdelse af regnvand – også i tilfælde af en 10- og 20-årshændelse.
Ved dimensionering af LAR-anlægget skal der også indgå overvejelser om håndtering af 100 årshændelser. Det skal tidligt i planlægningen sikres, at vandet ikke
løber videre ind i bebyggede områder og/eller andre sårbare områder, men at
terrænets naturlige dynamik i udstykningen eller f.eks. åben mark, efter accept
fra lodsejer, kan håndtere årshændelsen. Der skal således redegøres for 100
årshændelse ved ansøgning om spildevandstilladelse i delområde 1. I delområde
2 vil der i forbindelse med udarbejdelse af byggeretsgivende lokalplaner måske
blive stillet krav om, at en 100 års hændelse skal belyses allerede her og ikke
først ved ansøgning om spildevandstilladelse. Såfremt 100 års hændelsen påvirker bebyggede områder i delområde 1 eller andre områder skal dette håndteres,
så disse områder ikke påvirkes.
Lokalplanen indeholder arealreservationer til placering af de nødvendige LARanlæg, men anlæggenes konkrete udformning vil først blive fastlagt ved projektering af bebyggelsen. Inden for det område, som er reserveret til LAR-anlæg er
der også udlagt et byggefelt, hvor der eventuelt kan opføres et fælleshus. Det er
dog fastlagt i lokalplanen, at dette byggefelt kun kan udnyttes til bebyggelse, hvis
der ikke er tekniske udfordringer forbundet med den særlige placering - hverken
af byggeteknisk karakter eller i forhold til oprensning og vedligehold af LARanlægget.
Afledning af regnvand fra de enkelte boliggrunde og tilslutning til fælles LARanlæg skal generelt ske på jordoverfladen via åbne render. Punktvis kan render
dog rørlægges, hvor veje og bebyggelse kræver det. Regnvand skal nedsive
gennem et muldlag, der renser vandet.
Den daglige drift og vedligehold af de fælles anlæg til nedsivning af regnvand
skal forestås af et dertil oprettet regnvandslav, som kan være sammenfaldende
med grundejerforeningen.
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
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-forhold skal opfylde kommunens affaldsregulativer og godkendes af kommunen.
Herunder skal der sikres tilstrækkelige arealer til opsamlingsmateriel til affald.
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.
Udbygningsplan
Området udbygges i etaper, som skal planlægges fra nord mod syd som en udvidelse af den eksisterende by. Denne lokalplan giver mulighed for, at den nordligste storparcel kan påbegyndes. Udbygningen af resten af området forudsætter,
at der vedtages supplerende lokalplaner med nærmere bestemmelser for det
kommende byggeri.
En etape kan omfatte en eller flere storparceller, men der må ikke efterlades
ubebyggede eller ikke påbegyndte storparceller i rækken. Der må dog gerne
etableres planlagte grønne kiler imellem to bebyggelser.
For storparceller til åben-lav bebyggelse er det ikke et krav, at hele storparcellen
skal være udbygget før næste storparcel kan påbegyndes.
Udbygningsplanen tillader, at den østlige og den vestlige del af området udbygges i forskellige tempi. Det skal sikres ved supplerende lokalplanlægning, at Det
Grønne Strøg bliver anlagt i takt med udbygningen.
Udbygningen af området skal følge den overordnede struktur for storparceller,
som vist herunder.

Den viste rækkefølge er et eksempel på en etapevis udbygning. Det væsentlige
er, af udviklingen af området sker fra nord mod syd.
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KORT B: Lokalplanområdets afgrænsning, skel og matrikelnumre af ejerlavet
Fjenneslevmagle By, Lynge.

23

BESTEMMELSER

LOKALPLANENS BESTEMMELSER
Lokalplan SK 68 for et boligområde ved Vrangslund, Fjenneslev.
I henhold til Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018
med senere ændringer) fastlægges følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte
område:

§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL
1.1

Formålet med lokalplanen er:


At skabe rammerne for en byudvikling, hvor bæredygtighed, natur og
biodiversitet samt mangfoldighed og fællesskab er i fokus,



At fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af blandet tætlav bebyggelse, åben-lav bebyggelse og etagebyggeri.



At fastlægge en principiel inddeling af området i storparceller og forberede en etapevis udbygning på baggrund af efterfølgende detaljerede
lokalplaner.



At fastlægge en overordnet vejstruktur og struktur for grønne fællesarealer.



At muliggøre en fleksibel udbygning af området, hvor der gives arkitektonisk vide rammer for byggeri, og hvor hensynet til kvalitet og bæredygtighed tilgodeses.



At overføre arealet fra land- til byzone.


§ 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS
2.1

Lokalplanområdets afgrænsning fremgår af Kort B på foregående side.
Området omfatter matrikel 5c, Fjenneslevmagle By, Lynge, samt grunde,
der efter lokalplanens vedtagelse udstykkes fra ovennævnte ejendom.

2.2

Lokalplanområdet opdeles i delområderne 1 og 2, som det er vist på kortbilag 1.

2.3

Delområde 2 inddeles i ca. 12 storparceller, hvis afgrænsning i princippet
følger den vejledende struktur, som er vist på kortbilag 2. Delområdet indeholder desuden arealer til veje og stier og et centralt fællesareal Det
Grønne Strøg.
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2.4

Den nøjagtige afgrænsning af de ca. 12 storparceller justeres i takt med
udbygningen af området og fastlægges ved supplerende lokalplan. Alle
vejudlæg til den overordnede vejstruktur og den nøjagtige afgrænsning af
Det Grønne Strøg skal være som vist på kortbilag 2, og fastlægges etapevis i lokalplanlægningen i takt med områdets udbygning.

2.5

Ved lokalplanens vedtagelse overføres området til byzone.

Udbygningsplan
2.6

Delområde 2 skal udbygges etapevis fra nord mod syd. Udbygning kan ske
i større eller mindre etaper.
Lokalplanen fastlægger ikke, om den østlige eller den vestlige del af lokalplanområdet skal udbygges først eller samtidig. Det Grønne Strøg skal udbygges i takt med de omkringliggende storparceller.
Ved udbygning fra nord mod syd må der ikke efterlades ubebyggede storparceller i rækken hverken mod øst eller vest.

§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE
3.1

Hele området udlægges til boligformål med mulighed for tæt-lav bebyggelse, åben-lav bebyggelse, og etageboliger samt veje, stier og fællesarealer.

Delområde 1
3.2

Anvendelsen er fastlagt til at indeholde både tæt-lav bebyggelse og etageboliger med tilhørende fællesfaciliteter, herunder parkering, LAR-anlæg
(Lokal Afledning af Regnvand) og grønne friarealer.

3.3

I området må der være erhvervsvirksomhed, 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
 at virksomheden ikke medfører ulempe og gene for de omboende,
herunder med fokus på miljøhensyn (støj, røg o. lign.) samt ved særlig
trafikbelastning eller parkeringsbehov.

Delområde 2
3.4

Fællesarealet Det Grønne Strøg, som er vist på kortbilag 2, må kun anvendes til fælles, grønt friareal i form af udendørs opholdsarealer og andre
fællesfaciliteter for områdets beboere. Den nøjagtige afgrænsning af Det
Grønne Strøg skal fastlægges samtidig med den matrikulære udstykning af
vejstrukturen i området. Jf. §§ 2.4, 4.1 og 4.2
Inden for Det Grønne Strøg skal der reserveres plads til fælles LAR-anlæg
(Lokal Afledning af Regnvand) for den samlede bebyggelse.
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3.5

Anvendelsen af områdets storparceller skal fastlægges ved supplerende
lokalplan. Inddeling og anvendelse skal følge den vejledende struktur for
storparceller, som fremgår af kortbilag 2.
Der skelnes mellem anvendelse til følgende boligtyper:




Tæt-lav bebyggelse
Etageboliger
Åben-lav bebyggelse

Storparcellerne B, C, D og E skal så vidt muligt forbeholdes åben-lav bebyggelse eller tæt-lav bebyggelse.
Storparcellerne G, H, I, J, K, L og M skal så vidt muligt forbeholdes tæt-lav
bebyggelse, etageboliger eller en kombination af tæt-lav bebyggelse og
etageboliger.
Storparcel F må anvendes til fælleshus, fællesfunktioner, forsamlingshus,
mv. eller til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse eller som én bolig.
Samlet set bør mindst halvdelen af alle storparceller være forbeholdt tætlav bebyggelse eller en kombination af tæt-lav bebyggelse og etageboliger.

§ 4 UDSTYKNING OG MATRIKULÆRE FORHOLD
4.1

Alle veje i området udstykkes som private fællesveje og overdrages til
grundejerforeningen. Dette gælder både de overordnede fordelingsveje,
stier, parkeringslommer og små stikveje inden for den enkelte storparcel.

4.2

Alle fælles opholdsarealer og fælles LAR-anlæg (Lokal Afledning af Regnvand), herunder Det Grønne Strøg udstykkes og overdrages til grundejerforeningen.

Delområde 1
4.3

Grunde til tæt-lav bebyggelse eller etageboliger må ikke udstykkes mindre
end 100 m². Udstykningen skal foretages, så alle grunde har adgang til
fællesarealer, der tilsammen udgør mindst 50% af storparcellens areal.

Delområde 2
4.4

Udstykning inden for den enkelte storparcel må kun ske efter vedtagelse af
supplerende lokalplan, hvori fordeling af boligtyper er fastlagt for hver af de
berørte storparceller. Se § 3.5


For storparceller med åben-lav bebyggelse må grunde ikke udstykkes
mindre end 700 m².
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For storparceller med tæt-lav bebyggelse eller etageboliger må grunde
ikke udstykkes mindre end 100 m². Udstykningen skal foretages, så alle grunde har adgang til et fællesareal, der udgør mindst 50% af storparcellens areal.



§ 5 VEJE, STIER OG PARKERING
5.1

Vejadgang til området må kun ske fra Fjenneslevmaglevej som vist på
kortbilag 4.

5.2

Der udlægges overordnede fordelingsveje som vist på Kortbilag 4.
Vejene udlægges i en bredde på 9 m og anlægges med en samlet kørebanebredde på 5,5 meter med kørefast, eventuelt permeabel, belægning. Inden for vejudlægget skal der etableres fortov med bredde på 2,5 meter
som vist på principsnit A.
Fortove skal etableres med fliser i en størrelse og med et udseende, der er
ensartet for hele området.

5.3

Vejbelysning skal være med parklamper eller pullertbelysning. Belysningen
skal have omfang og kvalitet, der tilgodeser vejregelnormerne for belysning.

5.4

Fordelingsveje skal anlægges som vist på kortbilag 4 i takt med områdets
udbygning således at
 vejstrækning a-b-c-d anlægges ved udbygning af delområde 1
 vejstrækning b-e anlægges etapevis i takt med udbygning af af storparcellerne B, C, D og E
 vejstrækning c-e-f anlægges etapevis i takt med udbygning af storparcellerne F, G, H, I, J, K, L og M

5.5

Hvor en fordelingsvej som følge af udbygningstakten i en periode ender
blindt, skal der anlægges vendeplads efter vejmyndighedens anvisninger.

5.6

Der skal etableres stiforbindelse til villakvarteret nord for lokalplanens område (d) som vist på kortbilag 4

Delområde 1
5.7

Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst 1½ parkeringspladser pr. bolig ved tæt-lav boligbebyggelse og etageboliger.

5.8

Højst 1 parkeringsplads pr. bolig må etableres uden ladepunkt for el-biler.

5.9

Parkering til delområde 1 skal placeres i områdets nordlige del i princippet
som vist på kortbilag 3. Det skal sikres, at der i forbindelse med parke-
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ringsarealet er tilstrækkelig vendeplads for skraldebiler, eksempelvis i form
af vendehammer. Se § 9.13 om afskærmende beplantning.
Delområde 2
5.10 Parkering til tæt-lav bebyggelse skal så vidt muligt anlægges som fællesparkering og i lommer, der er placeret imellem de enkelte bebyggelser, så
parkeringslommerne hver kan betjene to bebyggelser.
5.11 Parkeringsarealer, som skal betjene mere end én bolig, skal placeres med
god afstand til boligerne, så evt. bilbrand ikke påvirker boligerne unødigt.
5.12 Der skal etableres stiforbindelse på tværs imellem alle storparceller - i princippet som vist på kortbilag 4.
5.13 Der skal fastlægges yderligere bestemmelser om parkering inden for delområde 2 i supplerende lokalplan.

§ 6 TEKNISKE ANLÆG OG MILJØFORHOLD
6.1

Ny bebyggelse skal tilsluttes almen vandforsyning.

6.2

Spildevand fra ny bebyggelse skal afledes til det offentlige kloaksystem i
overensstemmelse med den til enhver tid gældende spildevandsplan.

6.3

Ny bebyggelse skal varmeforsynes med vedvarende energi i henhold til det
til enhver tid gældende bygningsreglement. Der kan etableres individuelle
og fælles anlæg.

6.4

Ledninger og rør – regnvandsledninger dog undtaget – skal fremføres i
jorden, så vidt muligt under vejarealerne.

6.5

Ny bebyggelse skal tilsluttes elforsyning.

6.6

Der må indpasses de for området nødvendige tekniske anlæg, når det sker
i form og udseende, der tager hensyn til området. Transformer må udføres
med areal op til 8 m2 og maks. højde på 2 m. Mobilmaster må opsættes.

6.7

Der skal inden for storparceller med tæt-lav bebyggelse/etageboliger etableres fællesanlæg til affaldshåndtering. Der kan desuden etableres affaldsbeholdere på de enkelte boligejendomme. Standpladser til affaldsbeholdere samt adgangsvejen for renovationsbiler og mandskab skal opfylde
kommunens affaldsregulativer og godkendes af kommunen.

6.8

Der kan udlægges et areal til kompostering for hver bolig eller som fællessystem for flere husstande. Kompostering må ikke give anledning til uhygiejniske forhold, lugtgener eller tilhold af skadedyr.
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Regnvandshåndtering
6.9

Regnvand fra tagarealer, veje, pladser og lignende befæstede anlæg/arealer skal håndteres i enten de fælles LAR-anlæg eller på egen
grund i overensstemmelse med spildevandsplanen og vilkår i LAR tilladelsen.
Afledning af tag- og overfladevand skal generelt ske på jordoverfladen via
åbne render til fællesprivat LAR anlæg. Regnvand må også nedsives på
egen grund. Punktvis kan render dog rørlægges og føres via sandfang og
olieudskiller til egnede render, regnbede og bassiner, hvor veje og bebyggelse kræver det. Regnvand skal nedsive gennem et muldlag, der renser
vandet.
Inden for fællesarealet Det Grønne Strøg og i den vestlige del af delområde 1 skal der etableres yderligere kapacitet til opsamling af regnvand, således at området som helhed kan modstå en 20-års regnhændelse.
I det omfang det er nødvendigt, for at sikre en miljømæssigt betryggende
håndtering af vejvand, skal der reserveres areal til grøfter langs områdets
veje. Dette areal vil fragå de enkelte storparceller.
Som en sikkerhed for at undgå bygningsskader, kan der etableres et overløb til offentlig kloak med, som udgangspunkt, en maksimal afstrømningsintensitet på 0,5 l/sek/ha.

§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING
Hele lokalplanen
7.1

For lokalplanens område som helhed må bebyggelsesprocenten ikke overstige 40%.

7.2

Tæt-lav boliger og etageboliger må ikke være mindre end 85 m². Der kan
dog inden for hver enkelt storparcel tillades enkelte tæt-lav boliger eller
etageboliger på ned til 60 m².

7.3

For storparceller med tæt-lav bebyggelse og/eller etageboliger må den
gennemsnitlige boligstørrelse for hver enkelt storparcel ikke være mindre
end 100 m².

7.4

Ved beregning af boligstørrelse medregnes sekundære småbygninger som
udhuse, skure, drivhuse samt andel af fælleshuse ikke.

Delområde 1
7.5

Bebyggelse med boliger og fælleshus må kun opføres inden for de på
kortbilag 3 viste byggefelter.
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7.6

Sekundære småbygninger som udhuse, skure, drivhuse og lignende må
opføres uden for byggefelterne og på områdets fællesarealer, men ikke
nærmere vej end 5 meter. Småbygningerne må højst være en etage, og
hver især ikke over 20 m². Byggeri med småbygninger må samlet ikke
overstige 200 m² i delområde 1.

7.7

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 35% for delområdet som helhed,
inkl. fælles friarealer.

7.8

Tæt-lav bebyggelse (dobbelthuse og rækkehuse) må kun opføres i 1½
etager som én etage med udnyttet tagetage.
Bygningshøjden må ikke overstige 8 meter målt fra terræn eller fra et af
kommunen godkendt niveauplan til tagryg.
Hver bygningsenhed må indeholde mindst 2 og højst 5 boliger.

7.9

Etageboliger må kun opføres i 2½ etage, som én etage med udnyttet tagetage, hvor denne spænder over 1½ etager ved at udnytte den øverste del
af taget til hems.
Bygningshøjden må ikke overstige 10 meter målt fra terræn eller fra et af
kommunen godkendt niveauplan til tagryg.
Hver bygningsenhed må indeholde mindst 4 og højst 8 boliger.

7.10 Fælleshus må opføres i højst 1½ etager som én etage med udnyttet eller
uudnyttet tagetage.
Bygningshøjden må ikke overstige 10 meter målt fra terræn eller fra et af
kommunen godkendt niveauplan til tagryg.
7.11 Før det alternative byggefelt til fælleshus, som vist på kortbilag 3 kan udnyttes, skal det være dokumenteret, at der ikke er tekniske udfordringer
forbundet med placeringen i det område, som er reserveret til LAR-anlæg hverken af byggeteknisk karakter, i forbindelse med kraftige regnhændelser, eller i forhold til oprensning og vedligehold af LAR-anlægget.
7.12 Bebyggelse inden for delområde 1 må ikke etableres med kælder.
Delområde 2
7.13 Inden for fællesarealet Det Grønne Strøg må der ikke opføres anden bebyggelse end hvad der er nødvendigt for områdets tekniske forsyning eller
som i øvrigt tjener boligområdets fællesskab på anden vis, eksempelvis
værksteder, forsamlingsrum, hjemmekontorarbejdspladser, gæsteovernatning, drivhuse, daginstitution eller pavillon med grill mv.
Bygninger over 50 m² eller mere end én etage kræver nærmere bestemmelser om omfang, placering og udseende i en supplerende lokalplan.
7.14 For storparceller i delområde 2 skal bebyggelsens omfang og placering
fastlægges ved supplerende lokalplan med bestemmelser, der så vidt muligt udmønter følgende vejledende retningslinjer:
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Åben-lav
For storparceller med åben-lav bebyggelse må bebyggelsesprocenten ikke
overstige 30% for den enkelte ejendom.
Maks. 1½ etage og højst 5,5 meter.
Tæt-lav
For storparceller med tæt-lav bebyggelse må bebyggelsesprocenten ikke
overstige 40% for området som helhed.
Maks. 2 etager og højst 8,5 meter.
Etageboliger
For storparceller med etageboliger må bebyggelsesprocenten ikke overstige 60% for området som helhed.
Maks. 3 etager og højst 10 meter.

§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN
Delområde 1
8.1

Alle boliger og fælleshuse skal i deres arkitektur fremstå som bygninger i
én etage med saddeltag. For etageboliger i 2½ etage skal de øverste 1½
etager fremstå som husets tag. Jf. § 7.9

8.2

Bygninger med en længde på over 25 meter skal indeholde forskydninger
eller knæk, som bryder den ellers lange og lige facade.

8.3

Facader skal være med sort træbeklædning.
Mindre bygningsdele kan dog være andre farver og materialer.

8.4

Tag på boliger og fælleshuse skal være listedækket tagpap. Tagene skal
udføres uden mere udhæng, end hvad der er byggeteknisk betinget.

NOTE: Vær opmærksom på, at der i forbindelse med spildevandstilladelsen stilles særlige krav til bl.a. tagrender, inddækninger og lignende, der ikke må
være af kobber, zink eller bly, når der fra grunden udledes regnvand over
terræn til de fælles nedsivningsanlæg i friarealerne.
8.5

Taghældning skal være mellem 40 og 45 grader for dobbelthuse og rækkehuse, mellem 50 og 60 grader for etageboliger og mellem 40 og 60 grader for fælleshuse.

8.6

Tagform på både boliger og fælleshuse skal generelt fremstå som symmetriske saddeltage. Der kan dog være kviste, altaner, hjørneafskæringer og
lignende, som stedvis bryder med den symmetriske tagform.
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8.7

Tage på små bygningssektioner, udhuse, garager og lignende mindre bygninger må have tag med hældning under 25 grader og må kun udføres
som grønne tage dækket med sedum eller lignende.

8.8

Der må ikke etableres skorsten på boligbebyggelse.

8.9

Udhuse, skure og andre sekundære bygninger må kun udføres i lette konstruktioner og må ikke virke dominerende. De skal have en arkitektonisk
sammenhæng (farvetone og materiale) med beboelsesbygningerne.

Hele lokalplanen
8.10 For at sikre en bebyggelse, som signalerer en bæredygtig tilgang, og hvor
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.
Solenergianlæg
8.11 Inden for hver storparcel, der anvendes til tæt-lav bebyggelse eller etageboliger, skal anlæg til indvinding af solenergi opsættes efter et ensartet
princip, så der opnås en god helhedsvirkning. Solceller kan indgå i facader
og tage, hvis de indarbejdes som en integreret del af husenes arkitektur og
følger bygningens og tagenes form.
8.12 Solpaneler, rammer og montageskinner skal holdes i samme farve, og anlæggene må ikke medføre refleksionsgener.
Antenner/paraboler
8.13 Private antenneanlæg, herunder antenner til radioamatører og lignende,
må ikke opsættes, så de er synlige fra veje, stier, nabobebyggelse eller friarealer. Paraboler må opsættes med lav placering (maks. 1,5 m fra terræn
til overkant), og må ikke skæmme i forhold til omgivelserne.
Skiltning
8.14 Skilte og lignende – almindelige navneskilte undtaget – må opsættes ioverensstemmelse 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.
Bevaring af bebyggelse
8.15 Den eksisterende gård på Vrangslund 8 må ikke nedrives eller ombygges
udvendigt uden forudgående tilladelse fra Sorø Kommune.
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8.16 Der kræves en af Sorø Kommune godkendt SAVE-vurdering forud for ansøgning om nedrivning eller ombygning, der kræver dispensation fra § 8.15

§ 9 UBEBYGGEDE AREALER, BEPLANTNING M.V.
Terrænregulering
9.1

Bebyggelsen skal som hovedregel tilpasses det naturlige terræn, så der
undgås unødigt store/markante terrænreguleringer.

9.2

Der må foretages terrænregulering på maks. +/- 0,5 meter. Dog må der
ikke foretages terrænregulering inden for 1 meter fra skel. Der må ikke foretages terrænregulering inden for 3 meter fra vejskel uden vejmyndighedens tilladelse.

9.3

Etablering af LAR-anlæg (Lokal Afledning af Regnvand) på områdets fælles friarealer og på de enkelte grunde er undtaget af §§ 9.1 og 9.2.

9.4

Af hensyn til afledning af vand på jordoverfladen skal terrænets dynamik
fastholdes eller fremhæves inden bebyggelse af de enkelte parceller.

Det Grønne Strøg
9.5

Inden for fællesarealet Det Grønne Strøg, vist på kortbilag 2, må der etableres arealer til ophold og leg som bålplads, dyrkningshaver, petanquebane, mindre boldplads og lignende, herunder bakker med en højde på maks.
10 m målt fra det naturlige terræn.
Ved bakker skal det sikres med dræn eller lignende, at overfladevand ikke
ledes til omkringliggende matrikler.

9.6

Fællesarealet Det Grønne Strøg, vist på kortbilag 2, skal tilsås og beplantes med hjemmehørende arter, frugttræer, bærbuske med spiselige bær,
græs eller lignende og fremstå velvedligeholdt eller ”Vild med Vilje”.

Regnvand
9.7

Inden for områdets fællesarealer skal der etableres LAR-anlæg til regnvandshåndtering i form af grøfter, render, lavninger, regnvandsbassiner og
nedsivningsanlæg. Anlægget skal dimensioneres til at kunne håndtere en
20-års regnhændelse. Jf. § 6.9

9.8

Inden for delområde 1 skal der etableres et fælles LAR-anlæg med et samlet areal på ca. 2.500 m² til regnvandsopsamling i princippet som vist på
kortbilag 3. LAR-anlægget skal bestå af en eller flere sivesøer, et oversvømmelsesareal og wadi-grøfter (tørre grøfter med stort tilbageholdelsesvolumen). LAR-anlægget skal som minimum kunne håndtere regnvand fra
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delområde 1, men kan med fordel dimensioneres til også at kunne modtage overløb fra andre fælles LAR-anlæg i delområde 2.
9.9

Regnvandsbassiner kan etableres som våde og tørre bassiner og skal fungere som rekreative elementer i fællesarealerne. Det vil sige, at tørre bassiner skal kunne anvendes til leg og ophold, når disse ikke er oversvømmede, og at våde bassiner skal gives en karakter af sø.

9.10 Anlæg til regnvandshåndtering skal gives et naturligt udtryk og integreres i
lokalplanområdets landskab og landskabsarkitektoniske udformning.
Hegn og beplantning
9.11 Hegn må kun etableres som levende hegn/hæk, og skal plantes i en afstand af min. 0,4 m fra skel. Hegn mod naboer må etableres i skel. Bag det
levende hegn kan der dog etableres et trådhegn med en højde på maks.
1,2 meter.
9.12 I skel og brugsgrænser imellem sammenbyggede huses friarealer må der
etableres fast hegn med en højde på maks. 1,8 m (plankeværk eller mur) i
en afstand af 5 m ud fra facaden, og udført efter et fælles koncept for den
pågældende bebyggelse.
9.13 Langs lokalplanens nordlige afgrænsning skal der etableres et plantebælte
med en bredde på mindst 2 meter bestående af buske af hjemmehørende
arter. Se kortbilag 3.
9.14 I en afstand af 10 meter fra den lille sø i den sydlige del af Det Grønne
Strøg, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, må der ikke beplantes med træer eller buske, der vil opnå større højde end deres afstand til
søen. Der må ikke opføres bygninger inden for en afstand af 10 meter.
9.15 I efterfølgende lokalplaner, som skal muliggøre bebyggelse og byudvikling i
delområde 2, skal der tages stilling til, om det eksisterende vildthegn i kanten af området skal bevares helt eller delvis.
Affald og oplag
9.16 Arealer til affaldshåndtering skal afskærmes, f.eks. med beplantning eller
begrønnet hegn samtidig med, at det overholder kommunens gældende affaldsregulativ.
9.17 I lokalplanområdet må ikke være udendørs oplag af materialer og lignende.
9.18 Henstilling af campingvogne, større både m.v. og parkering af køretøjer
over 3.500 kg. må ikke finde sted på de ubebyggede arealer.
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§ 10 GRUNDEJERFORENING
10.1 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.
10.2 Grundejerforening skal stiftes, når kommunen kræver det, dog senest når
de første boliger tages i brug.
Grundsælger skal tage initiativ til foreningens stiftelse.
10.3 Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af kommunen.
10.4 Grundejerforeningen skal tage skøde på private fællesveje og -stier samt
fællesarealer og -anlæg, jf. §§ 4.1 og 4.2
10.5 Grundejerforeningen skal oprette et regnvandslav, der skal stå for vedligeholdelsen af de fælles LAR-anlæg til regnvandshåndtering. Den daglige
drift og vedligeholdelse af fælles LAR-anlæg til regnvandshåndtering skal
ske i henhold til en vedligeholdelsesplan, som skal vedtages af grundejerforeningen.

§ 11 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN
11.1 Før ibrugtagen af en bolig skal veje, stier, fortov, gadebelysning og parkering være etableret inden for den aktuelle udbygning af området, som fastlagt i § 5
11.2 Før ibrugtagning skal ny bebyggelse være tilsluttet de til området hørende
tekniske anlæg, jf. § 6.1, 6.2 og 6.5
11.3 Før ibrugtagning af ny bebyggelse skal der være etableret fællesanlæg
anlæg til affaldssortering, som fastlagt i § 6.7
11.4 Før ibrugtagen af en bolig skal de i lokalplanen forlangte anlæg af friareal
være gennemført, jf. § 9.
Kommunen kan dog tillade plantningen udsat til førstkommende velegnede
plantesæson, så der opnås gode vilkår for trivsel.
11.5 Før ibrugtagning af ny bebyggelse skal nødvendige fælles LAR-anlæg være etableret, og afledning af regnvand og spildevand skal være godkendt.

§ 12 SERVITUTTER OG AFLYSNING AF LOKALPLANER
12.1 Servitutter, der er uforenelige med lokalplanen, vil blive ophævet.
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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
Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden 5. januar 2022
– 2. februar 2022. Sorø Kommunalbestyrelse har vedtaget lokalplanen endeligt
den 27. april 2022.
Gert Jørgensen

Henning Daugaard

Borgmester

Kommunaldirektør
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