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Hvad er en lokalplan ?
En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestem-
melser for et område, f.eks. om

- anvendelse,
- udstykning,
- vej- og stiforhold,
- placering og udformning af bebyggelse samt materialer,
- bevaring af bygninger og landskabstræk,
- sikring af friarealer,
- fællesanlæg.

Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri 
eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. Hensigten 
hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. 

Herudover kan Byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et 
område i en lokalplan.

Lokalplanen udarbejdes først som et forslag, der fremlægges til offentlig 
debat i mindst 8 uger.

Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og æn-
dringsforslag, og Byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedta-
ges endeligt. Efter byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst 
på ejendommene inden for planens område.

Byrådets vedtagelse af planen kan kun påklages med hensyn til retlige 
spørgsmål. D.v.s. at der kan klages til Naturklagenævnet, hvis Byrådet 
ikke har haft den fornødne lovhjemmel til at vedtage planen og dens 
indhold.

Forslaget har været fremlagt fra den 06.11.2008 til 04.12.2008 og  
sendt til fornyet høring fra  den 05.02.2009 til 02.04.2009.
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Redegørelse

�. Lokalplanens formål og baggrund
Lokalplanen er udarbejdet for at skabe det planlægningsmæssige 
grundlag for at sikre kvaliteterne i Soderup landsby. Med en såkaldt 
bevarende lokalplan defineres landsbymiljøets kvaliteter, og der fast-
sættes bestemmelser for tilladte ændringer og for evt. nybyggeri inden 
for lokalplanområdet. 

Den bevarende lokalplan for Soderup udarbejdes på baggrund af et 
generelt ønske fra beboere i landsbyen om at sikre landsbyens karak-
ter, landsbyens planmæssige baggrund som udpeget kulturmiljø, samt 
en ansøgning om udstykning i landsbyens sydlige del, hvor der gives 
mulighed for 2 jordbrugsparceller og et parcelhus.

I de senere år er der sket en vis udskiftning af beboere i landsbyen, 
og der sker løbende en renovering og ændring af husene. Flertallet 
af beboerne og kommunen ønsker, at landsbyen skal bibeholde sin 
karakter. Der bør ikke ske væsentlige ændringer af landsbymiljøet, der 
udgøres af landsbyens oprindelige bygningsmønster og bygningstyper, 
samt de strukturmæssige (vejmæssige og landskabelige) sammenhæn-
ge, de indgår i. Derfor udlægger lokalplanen to jordbrugsparceller og 
en parcelhusgrund med bygninger i typisk ”landsbystil” i landsbyens 
sydlige del. 

�. Lokalplanområdet
Lokalplanen omhandler Soderup landsby, nærmere betegnet det 
oprindelige Soderup omkring Soderup Kirke og altså ikke den bebyg-
gelse, som benævnes Soderup Vest og er beliggende ved Høbjærgvej. 

Lokalplanen omfatter samtlige matrikler indenfor landsbyens afgræns-
ning (se § 1), i alt et samlet areal på ca. 11,25 ha. Lokalplanens af-
grænsning fremgår af kortbilag nr. 1.

Lokalplanområdet 
– Luftfoto Soderup 
vest og Soderup, 
inkl. lokalplanens 
afgrænsning
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Landsbyen er formentlig anlagt i slutningen af vikingetiden. Den er 
første gang benævnt i år 1320 som Sodæthorp, hvilket betyder Sotis 
torp. Soti var et mandsnavn, og torp betyder udflytterbebyggelse. Soti 
fandt en kilde, hvorfra der var vand at få, ryddede skov, opførte sin 
gård der og begyndte at dyrke jorden. Senere flyttede flere til, og ud-
flytterstedet blev til en landsby.

Kilden findes stadig i Soderups nordøstlige del, som en del af et stykke 
gadejord (et fælles jordstykke). På gadejorden ligger også det genop-
førte ”byting”, en kreds af sten, hvor bymændene i sin tid samledes 
og drøftede byens sager, og endvidere et gadehus, en stråtækt bin-
dingsværksbygning, rejst i 1850 som bolig for en hjemvendt soldat fra 
krigen 1848-50. Huset ejes nu af hartkornsejerne i Soderup, og admi-
nistreres af Soderup bylav. 

Landsbyens ældste hus er naturligvis kirken, der oprindelig var en ro-
mansk bygning bygget af frådsten i 1100-tallet. Senere er der foretaget 
til- og ombygninger i gotisk stil i 1400-årene. Tårnet er genopført efter 
nedstyrtning i 1725. Kirken har gennem årene gennemgået adskillige 
restaureringer, sidst i 1969. Kirkegården er omgivet at en teglstens- og 
kampestensmur fra senmiddelalderen. En udvidelse af kirkegården 
blev foretaget i 1980. På kirkegården ligger hospitalet, en teglstensbyg-
ning opført af herremanden på Aastrup i 1743 som aftægts- og fattig-
bolig. Hospitalsbygningen er fredet.

Soderup var engang den største by i sognet med mange erhvervsdri-
vende. I dag fungerer byen primært som et boligområde, hvilket er i 
overensstemmelse med Kommuneplanen, der fastsætter at lokalområ-
dets centerby, hvor butikker, andre servicetilbud og egentlig byudvik-
ling kan finde sted, er Kr. Eskilstrup.

Kilde: Soderup Bylav www.soderup.dk samt Soderup Kirke www.so-
derupkirke.dk

Historisk kort fra 1862-1899 Historisk kort fra 1928 – 1945
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�. Borgerinddragelse
Udfærdigelsen af lokalplanen er sket i tæt samarbejde med Soderup 
Bylav, som har været med siden idéfasen. Bylavet har længe ønsket 
udarbejdet en bevarende lokalplan for byen, og har under processen 
været kontaktled til de øvrige borgere i byen. Der har været afholdt 
flere møder med bylavet, hvilket har kvalificeret lokalplanen. 

Forslaget har været fremlagt fra den 06.11.2008 til 04.12.2008 og 
sendt til fornyet høring fra 05.02.2009 til 02.04.2009.

4. Lokalplanens indhold og hovedtræk
Lokalplanen skal sikre, at landsbyens særpræg og struktur bevares som 
en helhed, og at til- og ombygninger, samt øvrige anlægsarbejder, sker 
under hensyntagen hertil. Endelig giver lokalplanen mulighed for at 
der, som huludfyldning på allerede udstykkede parceller, kan opføres 
to nye boliger indenfor landsbyafgrænsningen, og at der som afrun-
ding af landsbyen kan udstykkes et mindre område til to jordbrugspar-
celler* og en parcelhusgrund. 

Konkret betyder dette at lokalplanen fastsætter bevaringsbestemmelser 
for f.eks. gadeforløb og for nogle af de eksisterende bygninger, men 
også bygningsregulerende bestemmelser for fremtidig bebyggelse, 
samt bestemmelser om lokalplanområdets tilladte anvendelse(r), ud-
nyttelse af ubebyggede arealer, retningslinier for hække, hegn mv. 

Som baggrund for at fastsætte bevaringsbestemmelser for bygninger 
og gadeforløb m.m. har Holbæk Kommune samarbejdet med Holbæk 
Museum. På bygningsdelen er resultatet, at nogle af landbyhusene er 
blevet kortlagt som bevaringsværdige med henholdsvis høj og middel 
bevaringsværdi, inspireret af SAVE-systemet, se redegørelsens afsnit 
5.2 og evt. www.sns.dk/byer-byg/Netpub/saveorg/indhold.htm 

5. Lokalplanens forhold til anden planlægning
De overordnede overvejelser
I forbindelse med udarbejdelsen af planen har Holbæk Kommune 
især afvejet denne i forhold til de kulturhistoriske værdier, herunder 
de arkitektoniske værdier, som lokalplanområdet rummer.
Andre afvejninger er sket i forhold til de trafikale og forsyningsmæssige 
forhold, som det fremgår af følgende gennemgang af områdets forhold 
til overordnet planlægning. 

*Jordbrugsparceller defineres som 
store grunde til helårsbeboelse 
med mulighed for hobby-landbrug 
og ikke-erhvervsmæssigt dyrehold. 
En jordbrugsparcel må maks. ud-
gøre 1 ha.
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5.� Holbæk Kommuneplan �007 – �0�8

Overordnet struktur / rammeområde
Området er udlagt som en afgrænset landsby 
i landzone. Rammeområdet er benævnt 
18.L02, og er forbeholdt en anvendelse som 
boliger og landbrug. For området gælder en 
bebyggelsesprocent på maks. 30 pr. ejendom, 
maks. etageantal er fastsat til 1½ etage, og 
maks. bygningshøjde til 8,5 m.

Kommuneplanens  
rammeområde

Diverse sektorforhold:
Landskabsområde 
Lokalplanområdet er beliggende i et større område, udpeget som 
landskabsområde. Landskabsområderne indeholder værdifulde na-
turområder, bevaringsværdige landskaber og kulturhistoriske værdier, 
og omfatter ca. 45% af kommunens areal. Indenfor sådanne områ-
der gælder begrænsede anlægsmuligheder for ikke jordbrugsmæs-
sigt byggeri, jf. retningslinierne i afsnit 6.3 og 6.4 i kommuneplanens 
hæfte 2 om Det Åbne Land. De i lokalplanen fastsatte muligheder er 
i overensstemmelse hermed, herunder særligt punkt 6.3.1 (nye boli-
ger i landzone kan kun ske som huludfyldning indenfor afgrænsede 
landsbyer), 6.3.2 (om særlige vilkår til placering og udformning af byg-
geri, og om bevaring af ubebyggede arealer af hensyn til bevarelse af 
det stedlige landsby- og bygningsmiljø, samt kirkeomgivelser), 6.3.4 
– 6.3.6 (om jordbrugsparcellers placering og hvilke hensyn der skal 
tages ved placering og udformning af sådanne, særligt i kulturmiljøer), 
samt 6.4.7 og 6.4.8 (om hensynet til de udpegede kulturmiljøer). 

Særligt værdifuldt landbrugsområde
En del af lokalplanområdet (området vest for Bukkerupvej og syd for 
Dumpedalvej) er beliggende i et større område, udpeget som et sær-
ligt værdifuldt landbrugsområde. Indenfor sådanne områder er der en 
høj dyrkningssikkerhed, enten fordi jorden har en høj jordbonitet eller 
en lavere jordbonitet med mulighed for markvanding. Lokalplanen 
udlægger en parcelhusgrund og to jordbrugsparceller til helårsbebo-
else på et ikke byggemodnet areal mod banen (del af matr.nr. 4y), ud-
peget som særligt værdifuldt landbrugsområde. Da hele området ned 
mod banen i dyrkningsmæssig forstand opfattes som et restareal, og 
da den sydvestlige del af landsbyen også ligger indenfor udpegningen, 
vurderes det som værende acceptabelt at inddrage det omtalte områ-
de til boligformål, hvor al bebyggelse skal placeres indenfor landsbyaf-
grænsningen, og restarealet udenfor kan benyttes til dyrehold mv. 

Kirkeomgivelser og kirkebyggelinier
Hele Soderup landsby er omfattet af en 300 m beskyttelseszone, målt 
fra kirkebygningen, til beskyttelse mod, at der opføres bebyggelse over 
8,5 m, som virker skæmmende på kirken. De i lokalplanen fastsatte 
muligheder er i overensstemmelse hermed, idet den maksimalt tilladte 

Regionplan 2005-2016 er som 
landsplandirektiv blevet indar-
bejdet i Forslag til Kommuneplan 
2007 – 2018 for Holbæk Kommu-
ne, der forventes vedtaget i april 
2008. Tølløse Kommuneplan er 
ligeledes blevet indarbejdet heri.  

Soderup

18.L0118.L0118.L0118.L0118.L0118.L0118.L0118.L0118.L01 18.L0218.L0218.L0218.L0218.L0218.L0218.L0218.L0218.L02

19.B0119.B0119.B0119.B0119.B0119.B0119.B0119.B0119.B01
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bygningshøjde indenfor lokalplanområdet er 8,5 m.  
Lokalplanen fastsætter ingen bestemmelser indenfor kirkens område, 
udover anvendelsesbestemmelsen (se § 3.1), idet områdets interesser 
varetages af Roskilde Stiftsøvrighed, der er statslig sektormyndighed i 
henhold til planlovgivningen for så vidt angår varetagelse af de kirkeli-
ge interesser. Som sådan tager stiftsøvrigheden stilling til og forhandler 
om f.eks. kommune- og lokalplaner.

Fredning
På kirkegården ligger hospitalet, en teglstensbygning opført af her-
remanden på Åstrup i 1743 som aftægts- og fattigbolig. Hospi-
talsbygningen er fredet. Registreringen af de fredede bygninger er 
Kulturarvsstyrelsens ansvar, og den finder sted i henhold til lov om 
bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.  
For fredede bygninger gælder, at bygningsarbejder, som rækker ud over 
almindelig vedligeholdelse, kræver tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen.

Drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet er omfattet af særlige drikkevandsinteresser, hvilket 
godt kan forenes med den planlagte arealanvendelse. 

Skovrejsning
For lokalplanområdet gælder at skovrejsning er uønsket. 

Planlagt teknisk anlæg
Syd for lokalplanområdet er det planlagt en udvidelse af jernbanen 
med et spor placeret nord for det eksisterende spor og etablering af 
en omfartsvej vest for Soderup. Dette vil medføre en lukning af over-
kørslen på Bukkerupvej over jernbanen, hvilket forventes at resultere 
i et andet færdselsmønster igennem landsbyen. Se også redegørelsens 
afsnit 5.3 Trafikforhold og afsnit 5.6 Miljø / støj. 

5.� Kulturhistoriske forudsætninger og vurderinger:
Kulturmiljø
Soderup landsby er udpeget som et særligt afgrænset kulturmiljø, 
- undtaget herfra er den mindre parcelhusudstykning omkring Ro-
senvænget syd-vest for Bukkerupvej. Et kulturmiljø er et geografisk 
afgrænset område, der ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk 
af den samfundsmæssige udvikling. Soderup udmærker sig ved at 
have et ret velbevaret gadeforløb og en god helhed omkring kirken 
med præstegård (fra ca. 1880) med stor gammel have og den fredede 
hospitalsbygning i den vestlige kirkegårdsmur. Desuden rummer lands-
byen et par uudflyttede gårde, nogle håndværkerhuse og mange gade-
huse fra forskellige perioder. 

De bærende elementer er: 
- husenes beliggenhed ved den gamle vej- og strædestruktur
- det samlede kompleks af kirke, hospitalsbygning og præstegård 

m.m.
- de uudflyttede gårde i landsbyen
- bydelen med småhuse og gadekær i landsbyens nordøstlige del
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Trusler/sårbarhed kan være:
- større ændringer i vej og strædeforløb
- nedrivning eller om-, til- og nybygning af og ved huse og gårde og 

af og ved komplekset omkring kirken, der ikke harmonerer med 
den eksisterende bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse

- opfyldning eller større ændring af gadekær
- ny bebyggelse uden for landsbyens afgrænsning. 

 
Bygningsregistrering / bygningsbevaring
Som baggrund for at udpege bygningsmæssige bevaringsværdier og 
fastsætte bygningsregulerende bestemmelser - til beskyttelse af og til 
fremme for kulturmiljøets kvaliteter - har Holbæk Kommune i samar-
bejde med Holbæk Museum kortlagt, hvilke af landsbyens bygninger, 
der er bevaringsværdige med henholdsvis høj og middel bevarings-
værdi, inspireret af SAVE-systemet, se de udpegede bygninger på kort-
bilag 3 og i § 5. Læs eventuelt mere uddybende om SAVE-systemet på 
www.sns.dk/byer-byg/Netpub/saveorg/indhold.htm

5.� Trafikforhold
Området vejforsynes fra Aastrupvej, Tadrevej, Bukkerupvej og Dum-
pedalvej (alle kommunale veje). Soderup er forholdsvis godt trafikbe-
tjent med Tølløse Station få km væk (Tølløse-Høng-banen), samt med 
busforbindelse igennem landsbyen (skolebus). Syd for lokalplanom-
rådet er det planlagt en udvidelse af jernbanen med et spor placeret 
nord for det eksisterende spor og etablering af en omfartsvej vest for 
Soderup. Dette vil medføre en lukning af overkørslen på Bukkerupvej 
over jernbanen, hvilket forventes at resultere i et andet færdselsmøn-
ster igennem landsbyen. Se også redegørelsens afsnit 5.6 Miljø / støj. 

Bylavet har udtrykt ønske om at der kan etableres hastighedsregule-
rende forhold i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse. Dette mu-
liggøres i lokalplanen, dog uden at der foreligger et konkret projekt. Se 
§§ 2.5 og 9.1 – 9.7. 

5.4 Forsyningsforhold
Der er nedlagt forsyningsledninger i lokalplanområdet. Nyudstyknin-
ger skal tilsluttes disse. Forsyningsforhold skal sikres og vedligeholdes 
efter forudgående aftale med de respektive forsyningsvirksomheder og 
Holbæk Kommunes tekniske afdeling Teknik & Miljø.

Energi
Området energiforsynes af SEAS-NVE, Nordvestsjællands Energi-forsy-
ning i Svinninge, og af DONG, Dansk olie og naturgas, i Stenlille.

Vand
Området vandforsynes af Soderup Vandværk, Vangevej 5, 4340 Tøl-
løse. 

Holbæk Kommune opfordrer 
bygherre og projekterende til at 
kontakte de respektive forsynings-
virksomheder og Teknik og Miljø 
Myndighed tidligt i projekteringsfa-
sen med henblik på koordinering, 
råd og vejledning.
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Kloak
Soderup er forsynet med separate regn- og spildevandsledninger. 
Bebyggelse og befæstede arealer skal tilsluttes det offentlige spilde-
vandssystem. Holbæk Kommunes myndighedsopgaver på spilde-
vandsområdet, som f.eks. administration af Bekendtgørelse om Spilde-
vandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4, BEK. nr. 
501 af 21. juni 1999 varetages af Teknik og Miljø Myndighed. Admini-
strationen af lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, Lov om beta-
lingsregler for spildevandsanlæg m.v., varetages i Holbæk Kommune af 
Holbæk Forsyning.

Telekommunikation
Området skal søges forsynet med kabelnet eller tilsvarende fælles sig-
nalanlæg. 

Renovation og genbrug
Affald skal bortskaffes i henhold til de til enhver tid gældende regula-
tiver. Administrationen af regulativerne for husholdsaffald varetages af 
Holbæk Forsyning.

5.5 Servicetilbud, kollektiv trafik, lokalforum mv.
Området hører under Stestrup skoles skoledistrikt, men ligger tættere 
på Tølløse Centralskole, og Tølløses øvrige institutioner. Holbæk Kom-
mune har frit skolevalg i det omfang, der er plads til eleverne udenfor 
eget skoledistrikt. Holbæk Kommune har pasningsgaranti, og der kan 
også vælges/tilbydes institutioner i andre distrikter end Kr. Eskilstrup. 
Om Holbæk Kommunes aktuelle servicetilbud henvises i øvrigt til 
hjemmesiden www.holbaek.dk. Området hører under Kirke Eskilstrup 
Lokalforum.

Butiksforsyningen og anden privat service findes i Tølløse og Kr. Eskil-
strup. Der er busstoppested i Soderup (skolebus) og busstoppesteder, 
samt togforbindelser i Tølløse.

5.6 Miljø

Støj:
Vejtrafikken i og omkring Soderup er af både lokal og gennemkørende 
karakter. Det forventes at Miljøstyrelsens vejledende maksimale græn-
seværdier for støjniveau i boligområder kan overholdes i landsbyen. 
Det skal ved nyudstykning i delområde F sikres, at Miljøstyrelsens vej-
ledende maksimale grænseværdier for støj og vibrationer fra jernbaner 
overholdes (Vejledning nr. 1 / 1997: Støj og vibrationer fra jernbaner, 
2. udgave, samt tillæg hertil fra juli 2007). Det kan medføre, at der 
skal etableres støjdæmpende foranstaltninger, hvis opførsel af nye bo-
liger skal kunne tillades. Støjdæmpende foranstaltninger skal etableres 
så tæt på støjkilden som muligt for at få optimal virkning. Endelig skal 
bygningsreglementets gældende regler for støjniveauer overholdes. 
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I lokalplanens § 12.3 er det fastsat, at ovennævnte skal dokumenteres 
overholdt, før ny bebyggelse må tages i brug. Der kan stilles krav om 
støjdæmpende foranstaltninger i form af en beplantet støjvold langs 
banen.

Jordforurening:
Region Sjælland har ikke registreret forurenet jord indenfor lokalpla-
nområdet. Området er heller ikke omfattet af en indledende kortlæg-
ning. Hvis der i forbindelse med grave- og anlægsarbejde konstateres 
jordforurening, skal arbejdet standses og fundet anmeldes, jf. jordfor-
ureningslovens § 71.

Fortidsminder / fundsteder:
Der er registreret to fundsteder i lokalplanområdet. Et indenfor kir-
kens område (SB 14, Soderup Sogn) og et sydligt i byen i et område, 
der med lokalplanen udlægges til jordbrugsparceller (SB 87, Soderup 
Sogn). Der kan dog herudover sagtens fremkomme fund indenfor lo-
kalplanområdet, f.eks. i forbindelse med byggemodning. Såfremt der i 
forbindelse med grave- og anlægsarbejder konstateres fund af fortids-
minder, skal den del af arbejdet, der berører fundet straks indstilles og 
fundet anmeldes i henhold til Museumslovens § 27.

5.7 Tilladelse fra andre myndigheder/dispensationer fra By-
rådet

Ophævelse af landbrugspligt: Der er noteret landbrugspligt på matr. 
nr. 4y, Soderup by, Soderup. Lokalplanen muliggør udstykning af en 
parcelhusgrund og to jordbrugsparceller, med bygningsdelen beliggen-
de indenfor landsbyafgrænsningen og jordtilliggende til dyrehold mv. 
beliggende udenfor landsbyafgrænsningen, hvorfor landbrugspligten 
på dette areal ned mod jernbanen skal ophæves jf. § 13.1. Ansøgning 
om ophævelse af landbrugspligt skal stiles til Jordbrugskommissionen i 
Statsforvalningen Sjælland, Dronningensgade 30, 4800 Nykøbing F.  

Landzonetilladelse: Lokalplanen medfører at der ikke skal søges om 
landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1 til udstykning, ny be-
byggelse eller ændret anvendelse af bestående bebyggelse og ubebyg-
gede arealer i landzone. Se § 1.4.

Dyrehold: For at kunne holde andre dyr end hunde og høns på en 
jordbrugsparcel i landzone skal Miljøministeriets bekendtgørelse om 
ikke-erhvervsmæssigt dyrehold følges (BEK nr. 1517 af 14/12/2006 om 
miljøregulering af visse aktiviteter, kapitel 3, se bilag 4). Bekendtgørel-
sen om ikke-erhvervsmæssigt dyrehold siger, at dyrehold ikke er tilladt 
i områder i landzone, der er udlagt til jordbrugsparceller, da sådanne 
sidestilles med at være udlagt til boligformål. Byrådet skal give dispen-
sation fra dette forbud på vilkår om særlige krav til dyreholdet, f.eks. til 
indretning af stalde og lignende, samt møddinger mv. Naboerne skal 
høres mindst 3 uger inden en dispensation gives. Dispensation skal 
gives til hver enkelt jordbrugsparcel, og kan ikke påklages.

Efter 1. januar 2007 er det kom-
munerne, der administrerer til-
ladelser efter § 8 i Jordforurenings-
loven.
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Det må dog antages, at når Byrådet beslutter at der kan udlægges 
jordbrugsparceller, så er Byrådet også indstillet på at give en dispensa-
tion til svine-, kvæg-, fåre-, gede- og/eller hestehold i et mindre om-
fang. 

6. Miljøvurdering
Byrådet i Holbæk Kommune har inden udarbejdelsen af nærværende 
lokalplanforslag foretaget en screening af lokalplanens miljømæssige 
påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og pro-
grammer (Lov nr. 316 af 5. maj 2004), se evt. bilag 7. På baggrund 
af høringen har Byrådet i Holbæk Kommune konkluderet, at lokal-
planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering, da 
lokalplanforslaget alene fastsætter anvendelsen for et lokalt område og 
ikke danner grundlag for anlæg m.v., der vurderes til at få en væsentlig 
indvirkning på miljøet, jf. lovens § 3 stk. 2.

7. Sundhedskonsekvensvurdering
Foruden den ovenfor nævnte lovpligtige screening jf. Lov om miljøvur-
dering af planer og programmer lægger Holbæk Kommune vægt på at 
lokalplaner også vurderes i forhold til fremme af den almene sundhed 
med en såkaldt sundhedskonsekvensvurdering:

”Lokalplanen sikrer områdets kulturmiljø, herunder de eksisterende 
bygningsmæssige værdier og områdets grønne strukturer. Lokalpla-
nen muliggør desuden en forbedring af trafiksikkerheden i Soderup, 
og sikrer tilpasning af ny bebyggelse til miljøet. Endelig udlægger lo-
kalplanen en parcelhusgrund og to jordbrugsparceller, der er en ny 
boligform i området. Herudover er lokalplanen ikke af en sådan art at 
der kan skabes andre forudsætninger for at fremme sundhed indenfor 
lokalplanområdet. Byrådet vurderer derfor at der ikke er behov for 
at udarbejde en egentlig sundhedsrapport, eller iværksætte særlige 
foranstaltninger for i øvrigt at fremme sundhed indenfor lokalplanens 
område”.

En lokalplan kan ikke indeholde 
bestemmelser om dyrehold og 
handlepligt, herunder f.eks. pligt til 
at holde dyr på en jordbrugsparcel, 
dyrke afgrøder og/eller forbyde brug 
af sprøjtegifte. 

Høringsparter var, foruden de berør-
te myndigheder, Holbæk Museum 
og Foreningen for Bygnings- og 
Landskabskultur i Holbæk Kommu-
ne. Screeningens høringsperiode var 
fra den 6. til den 25. februar 2008. 
Bemærk at der efter udsendelsen af 
screeningen blev indarbejdet mulig-
hed for jordbrugsparceller indenfor 
området, hvilket blev meddelt de 
høringsberettigede skriftligt den 
13.2. Der indkom ingen indsigelser 
hertil, men få bemærkninger om 
f.eks. et fundsted og om vilkår til dy-
rehold. Dette er efterfølgende blevet 
indarbejdet i lokalplanforslaget. 
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Lokalplanbestemmelser 
I henhold til lov om planlægning (jf. lbk. 883 af 18. august 2004 med 
senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 
1 nævnte område.

§ � Område og zonestatus

1.1  Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1. Området 
omfatter matr. nre.: 1b, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4h, 4i, 4n, 4o, 4p, 
4q, 4r, 4s, 4t, 4y, 5b, 5c, 5d, 10d, 11a, 11e, 11f, 11i, 11k, 11l, 
11m, 11n, 11o, 11r, 11s, 12a, 13a, 14b, 15a, 15b, 15c, 15e, 
15f, 16b, 17b, 18b, 18c, 19a, 19c, 20a, 20b, 21a, 22b, 23b, 
26a, 26b, 27a, 27b, 27c, 27d, 28a, 28b, 28c, 29, 30, 31, 32, 
35, 36, samt del af 1a og 7000e, og 7000f, alle Soderup by, 
Soderup, samt alle parceller der efter den 26.1.2008 udstyk-
kes herfra.

1.2  Lokalplanområdet udgør ca. 11,25 ha og er beliggende i land-
zone. 

1.3  Lokalplanområdet er opdelt i flere delområder, markeret på 
kortbilag 1:

A. Kirkeområdet: 
matr.nre. 1b, 4f, 36 og del af 1a, alle Soderup by, Soderup. 

B. Landsbyen: 
matr. nre. 4b, 4c, 4d, 4e, 4h, 4i, 5b, 5c, 5d, 10d, 11a, 11f, 11i, 
11s, 12a, 14b, 15a, 15b, 15c, 15e, 15f, 16b, 17b, 18b, 18c, 
19a, 19c, 26a, 26b, 28a, 28b, 28c, 29, 31, samt del af 4y og 
35, +7000e, alle Soderup by, Soderup. 

C. Kilden: 
matr. nre. 11m, 21a, 23b, 27a, 27b, 27d, 27c, 30, 32 og del af 
35, alle Soderup by, Soderup. 

D. Soderup nord: 
matr. nre. 11e, 11k, 11l, 11n, 11o, 11r, 13a, 20a, 20b, 22b og 
del af 7000f, alle Soderup by, Soderup.

E. Parcelhusområdet: 
matr. nre. 4n, 4o, 4p, 4q, 4r, 4s og 4t, alle Soderup by, Soderup. 

F. Soderup syd (boligdel):
del af matr. nr. 4y, Soderup by, Soderup. 

G. Soderup syd (jordtilliggende):
del af matr. nr. 4y, Soderup by, Soderup. 

Landsbyen

Kilden

Parcelhusområdet

Soderup syd
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1.4  Udstykning, ny bebyggelse, samt ændret anvendelse af bestå-
ende bebyggelse og ubebyggede arealer efter bestemmelserne 
i lokalplanen kræver ikke tilladelse efter Planlovens § 35, stk. 
1. (landzonetilladelse).

§ � Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er:
2.1  at fastlægge et samlende og helhedspræget planmæssigt 

grundlag for at bevare og understøtte landsbyens kvaliteter og 
særpræg, herunder landsbyens bevaringsværdige bygninger, 
landsbyens ejendoms- og bebyggelsesmønster, gadenettet, 
grønninger, gadekæret og karakteristisk beplantning.

2.2  at fastlægge de bygningsmæssige-, de strukturmæssige og de 
landskabelige bevaringsværdier indenfor lokalplanområdet, 
samt at fastlægge anvendelses- og bygningsregulerende be-
stemmelser, således at anvendelse, om- og tilbygninger, samt 
øvrige anlægsarbejder udformes i overensstemmelse med den 
lokale byggetradition og landsbymiljøets karakter. 

2.3  at give mulighed for opførelse af nye helårsboliger på to alle-
rede udstykkede parceller (huludfyldning), og udstykning af, og 
bebyggelse af helårsboliger på, et mindre område til en parcel-
husgrund og to jordbrugsparceller*, som en afrunding af lands-
byen. Nybyggeri skal placeres indenfor landsbyafgrænsningen 
og sikres en ydre fremtræden, som er i overensstemmelse med 
den lokale byggetradition og landsbymiljøets kvaliteter. 

2.4  at give mulighed for ombygning af overflødiggjorte landbrugs-
bygninger, således at de kan tages i brug til håndværks- og in-
dustrivirksomhed, mindre butikker og én bolig, samt lager- og 
kontorformål og ferielejligheder.

2.5  at udformning af byens veje og stier sker på en sådan måde, 
at det ikke virker skæmmende på landsbymiljøet, men samti-
dig sikrer en trafiksikker og god trafikbetjening. 

§ � Arealanvendelse

3.1  Lokalplanområdet udlægges overordnet til boligformål (hel-
årsbeboelse) og erhvervsformål i form af landbrug, dog jf. føl-
gende:

-  Delområde A (kirkeområdet) må dog kun benyttes til offent-
lige formål, som relaterer sig til kirken og til fælles brug for 
byens borgere.

Lokalplanen skal f.eks. sikre at de 
enkelte bygningers arkitektoniske 
udtryk ikke forringes ved ændret 
udformning eller brug af fremmed-
artede materialer, at byens gadekær 
og net af veje og stier bibeholdes, at 
beplantningen består af egnskarak-
teristiske arter, og at hække og hegn 
udformes, så de tilpasser sig lands-
bymiljøet og overgangen til det åbne 
land, samt at gadebelysning, skilte, 
belægninger, bænke og lignende på 
offentlige arealer er af en sådan ka-
rakter at landsbymiljøet understøttes.

*Jordbrugsparceller defineres som 
store grunde til helårsbeboelse med 
mulighed for hobby-landbrug og 
ikke-erhvervsmæssigt dyrehold. En 
jordbrugsparcel må maks. udgøre 
1 ha.

Roskilde Stiftsøvrighed er statslig 
sektormyndighed for så vidt angår 
varetagelse af de kirkelige interesser.
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- Delområde F må kun anvendes til boligformål i form af en 
parcelhusgrund og to jordbrugsparceller (helårsbeboelse, al 
øvrig bebyggelse og havedel), og

-  Delområde G må kun anvendes som jordtilliggende til del-
område F til hobbyprægede, jordbrugsmæssige formål som 
f.eks. hobbylandbrug og ikke erhvervsmæssigt dyrehold. Der 
må dog gerne etableres et læskur pr. fold til eventuelt dyre-
hold.

3.2  Indenfor delområde B og D kan der desuden i overflødiggjorte 
landbrugsbygninger etableres enkelte ferielejligheder og min-
dre håndværks- og værkstedserhverv, gårdbutikker mv. jf. §§ 
2.4 og 3.3. Se også *.

 
3.3  Forudsætninger for etablering af erhverv jf. § 3.2 er: 

- at der fortsat er helårsbeboelse på ejendommen, og at den, 
der driver virksomheden, bebor ejendommen, 

- at ejendommens og omgivelsernes karakter ikke ændres, så 
der fortsat er overensstemmelse med den lokale byggetradi-
tion og landsbymiljøets karakter, 

- af erhvervsudøvelsen ikke medfører ulemper for de omkring-
boende, og ikke afføder et parkeringsbehov, der ikke kan 
imødekommes på ejendommen, og

- at evt. skiltning skal godkendes som værende i overensstem-
melse med principperne i § 10.

3.4   Landsbyens gadejord (matr. nr. 35), omfattende gadekær (kil-
de), grønning (tingsted) mv., og vejarealer skal fastholdes som 
gadejord og vejarealer. Arealerne er vist på bilag 3.

3.5  På matr. nr. 11l og 11m kan kun opføres 1 ny bolig pr. parcel. 

3.6  På matr. nr. 4y, indenfor delområde F, kan kun opføres 3 nye 
boliger i alt, dvs. 1 ny bolig pr. nyudstykket parcel (se § 4.1).

§ 4 Udstykningsforhold

4.1  Indenfor lokalplanområdet kan kun foretages udstykninger in-
denfor delområde F og G. 
Delområde F skal udstykkes i en parcelhusgrund og to jord-
brugsparceller, der udstykkes på en sådan måde, at ingen 
jordbrugsparcel gives et grundareal mindre end 2500 m2. Se 
udstykningsprincip på bilag 2.

4.2  Ingen jordbrugsparcel, inkl. jordtilliggende, må udgøre mere 
end 1 ha.

* I lokalplanområdet, ekskl. del-
område A, kan også drives sådan 
virksomhed, der normalt kan 
etableres i boligområder f.eks. 
mindre, liberale erhverv såsom 
tegnestue, revisor eller lignende 
”enmandsfirmaer”. Liberalt erhverv 
må maksimalt etableres på 20 % af 
boligarealet. 
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§ 5 Bevaring af bebyggelse og gadejord

5.1  De på kortbilag 3 registrerede bygninger er udpeget som beva-
ringsværdige med henholdsvis høj og middel bevaringsværdi. 
Bygningerne skal derfor søges bevaret. Bygningerne må ikke 
nedrives uden en nærmere vurdering og en tilladelse fra Byrå-
det*.

 
5.2 Hvis bevaringsværdige bygninger forfalder, brænder eller på 

anden måde fjernes, skal nyopførte bygninger opføres i sam-
me stil og placeres som den nuværende.

5.3  Udvendige ændringer i form af om- og tilbygninger, herunder 
facadeændringer, udskiftning af tage, vinduer og døre på de 
i kraft af § 5.1 udpegede bygninger, skal ske i overensstem-
melse med den enkelte bygnings oprindelige arkitektur og 
materialevalg, og under hensyntagen til områdets kulturmiljø. 
Se øvrige retningslinier i §§ 7.2 – 7.7. 

5.4  Landsbyens gadejord (matr.nr. 35), omfattende gadekær (kilde), 
grønning (tingsted) mv. skal bevares. Der kan dog opsættes 
bænke, borde mv. jf. bylavets nærmere bestemmelser. Area-
lerne skal friholdes for bebyggelse. Arealerne er vist på bilag 3.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering, samt tilladte terræn-
reguleringer 

6.1  Bebyggelsesprocenten pr. grund må ikke overstige 30. Dog 
kan Byrådet tillade inddragelse af eksisterende, uudnyttet tag-
etage til boligformål, hvorved en højere bebyggelsesprocent 
kan opnås. Nyopførte boliger jf. §§ 3.5 og 3.6 må ikke over-
skride 250 m2 bruttoetageareal. 

6.2  Bebyggelse må ikke overskride en maksimal højde på 8,5 m. 
Bebyggelses facadehøjde, målt som højden fra sokkeloverkant 
til facadens skæring med tagfladen, må ikke overstige 3,5 m. 

6.3  Ny boligbebyggelse jf. §§ 3.5 og 3.6 skal opføres i form af 1½ 
etages længe- eller vinkelhuse, placeret med gavl eller facade 
i de på kortbilag 2 viste byggelinier 6 m fra skel mod ankomst-
vejen, eller placeret i det på kortbilag 2 viste byggefelt (matr.
nr. 11 m), ikke nærmere end 5 m fra naboskel mod nord og 
2½ m fra naboskel mod syd. Bygningsbredden må højst være 
8 m, og længden skal mindst være 10 m. Der må opføres min-
dre sidebygninger til et længehus. Boligbebyggelse skal orien-
teres mod sol- og udsigtsforholdene, og placeres således på 
grunden at der kan etableres gode udendørs opholdsarealer 
på terræn.

 *Bygningerne må ikke nedrives, 
før nedrivningsanmeldelsen har 
været offentligt bekendtgjort i 4-6 
uger, og Byrådet har meddelt eje-
ren, om det vil nedlægge forbud 
mod nedrivningen efter planlovens 
§ 14, jf. lov om bygningsfredning og 
bevaring af bygninger og bymiljøer, 
§ 18, stk. 1 og 2.
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Tilhørende mindre bebyggelser, såsom garager, carporte, ud-
huse, stalde mv., må placeres udenfor byggefeltet og de viste 
byggelinier, dog ikke ud mod Bukkerupvej. Afstand mellem be-
boelse og øvrige bygninger må ikke værre større end 20 m.

6.4  Ved bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige jf. § 5.1, 
må der kun ske tilbygning i begrænset omfang, og maksimalt 
20 % af det boligareal, der er gældende ved lokalplanens en-
delige vedtagelse. Se også § 7.2 om tilbygninger mv.

6.5  Bebyggelse skal tilpasses eksisterende terræn. Terrænregulerin-
ger større end +/- 0,5 m og nærmere end 0,4 m fra naboskel 
må ikke foretages. Til grund herfor vil blive lagt, at der opnås 
en harmonisk tilpasning af arealer og bebyggelse til omgivel-
serne.

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1  I delområde A (kirkeområdet) skal bygningers ydre fremtræden 
ske efter retningslinier fra Roskilde Stiftsøvrighed, der er statslig 
sektormyndighed for så vidt angår varetagelse af de kirkelige 
interesser. Med hensyn til den fredede hospitalsbygning skal 
Kulturarvsstyrelsen give tilladelse til alle bygningsarbejder, som 
rækker ud over almindelig vedligeholdelse.

7.2  Facader:
Ny bebyggelse
Ny boligbebyggelse skal opføres som muret byggeri. Murværk 
må fremstå blankt eller vandskuret, kalket, filset eller pudset. 
Ved blank mur skal anvendes blødstrøgne mursten. Mindre byg-
ningsdele, såsom gavltrekanter, må også udføres i træ. Facader, 
og evt. gavle, skal afsluttes med gesims mod tag. 

Mindre bebyggelser, såsom garager, carporte, udhuse, stalde mv. 
skal opføres som muret byggeri eller i træ. Verandaer, udestuer 
og mindre tilbygninger, f.eks. vindfang, skal udføres med en 
brystning, enten i murværk som selve hovedbygningen, eller 
med bræddebeklædning udført som enten klinkbygget, fer & 
not eller 1:2.

Eksisterende bebyggelse
Eksisterende bebyggelse opført som muret byggeri skal fremstå i 
blank eller overfladebehandlet mur (malet*, vandskuret, kalket, 
filset eller pudset). Blank mur på bevaringsværdige bygninger jf. 
§ 5.1 skal fastholdes som blank mur.

Eksisterende bindingsværksbygninger skal fremstå med pudset 
eller kalket overflade (murede tavl) og kalket, tjæret eller malet 
træværk. 

* Plastmaling ej tilladt. Løbende 
vedligeholdelse og reparationer 
af eksisterende overflader er dog 
tilladt.
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Eksisterende bebyggelse - generelt
Eksisterende bebyggelse må ikke helt eller delvist dækkes med 
plader eller anden beklædning, f.eks. træ eller skalmuring.

Murværksdetaljer, herunder facadeudsmykninger, sålbænke, 
gesimser, bånd, originale trappesten mv. skal bevares eller søges 
genskabt.

Eksisterende bebyggelse - tilbygninger 
Tilbygninger til eksisterende bebyggelse skal udformes i over-
ensstemmelse med bygningens stil. Verandaer, udestuer og 
mindre tilbygninger, f.eks. vindfang, skal udføres med en bryst-
ning, enten i murværk som selve hovedbygningen, eller med 
bræddebeklædning udført som enten klinkbygget, fer & not 
eller 1:2.

7.3  Farveholdning: 
Generelt
Udvendige bygningssider må kun fremtræde i overensstem-
melse med de på bilag 5 viste farvenuancer, dog undtaget de 
blå og grønne farvenuancer. Fritliggende mindre bygninger skal 
fremtræde i samme farve som boligdelen, eller i mørkebrun, 
hvid eller sort. Ved blank mur skal dog anvendes gule eller røde 
blødstrøgne mursten. 

Til mindre bygningsdele, såsom gesimser, døre, vinduer, vind-
skeder, porte, skodder og lignende, kan anvendes sort, hvid og 
de på bilag 5 viste farvenuancer.

Tage skal fremtræde matte i røde, brune, grå eller sorte nuan-
cer. Strå tillades desuden i delområde C (Kilden) og B (lands-
byen), og zink og tagpap tillades på verandaer, udestuer og 
mindre tilbygninger, f.eks. vindfang, se § 7.4.

Vedr. kviste og ovenlysvinduer, se § 7.5.
Vedr. vinduer, yderdøre og skorstene, se § 7.6.
Vedr. tagrender og nedløbsrør, se § 7.7

Delområde C (Kilden) 
Udvendige bygningssider må kun fremtræde i hvid og i gule nu-
ancer. Bindingsværk og gavltrekanter indenfor delområdet må 
fremtræde sort, mørkebrunt, portgrøn eller i samme farve som 
facaden.

7.4  Tage: 
Ny bebyggelse 
Tage på ny boligbebyggelse skal udføres som saddeltage uden 
et egentlig udhæng med en taghældning på mellem 45 og 50o. 
Tage skal beklædes med lertagsten med mat overflade, og må 
ikke opføres med helvalm. 
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Tage på ny, mindre bebyggelser, såsom garager, carporte, udhuse 
og stalde skal udføres som saddeltage uden et egentlig udhæng 
med en taghældning på mellem 20 og 50o. Tage skal beklædes 
med lertagsten med mat overflade eller tagpap, og må ikke op-
føres med helvalm. 

Tage på verandaer, udestuer og mindre tilbygninger, f.eks. vind-
fang, skal beklædes med lertagsten med mat overflade, eller 
med tagpap, eller med zink med stående false.
Der tillades opsat ikke-reflekterende solfangere/solceller på en 
mindre del af tagflader med en dertil egnet hældning, såfremt 
denne integreres i tagfladen på en harmonisk måde. Se § 11.4.

Eksisterende bebyggelse – ny tagkonstruktion * 
I tilfælde af udskiftning af tagkonstruktionen på eksisterende 
boligbebyggelse skal tagkonstruktionen udføres, således at byg-
ningens taghældning og tagbelægning genetableres, eller der 
etableres en taghældning på mellem 45 og 50o uden et egentligt 
udhæng. Stråtage kan etableres med egentligt udhæng.  

Tage på eksisterende mindre bebyggelser, såsom garager, car-
porte og udhuse inden for hele lokalplanområdet kan også gives 
en ny tagkonstruktion i form af et saddeltag uden et egentlig 
udhæng med en taghældning på mellem 20 og 50o. Taget skal 
beklædes med samme materiale som på boligen, eller med ler-
tagsten eller tagpap. Taget må ikke opføres med helvalm.

Eksisterende bebyggelse – udskiftning af tagbelægning 
Ved udskiftning af selve tagmaterialet på boliger og øvrig be-
byggelse kan eksisterende tagkonstruktion bibeholdes. Ved 
udskiftning af tagmaterialet skal anvendes lertagsten, skiffer, 
tagrør og andre mulige originale tagmaterialer. Om nødvendigt 
må tagkonstruktion tilpasses, så den igen kan bære oprindeligt 
tagmateriale. 
Ved udskiftning af tagmaterialet på erhvervsbygninger, herunder 
driftsbygninger, kan også anvendes tagpap eller plademateriale, 
herunder pandeplader, fibercementplader, - alle med mat over-
flade.

Eksisterende bebyggelse – nye tilbygninger
Tage på nye, mindre tilbygninger i form af nye verandaer, 
udestuer og vindfang mv. til eksisterende boligbebyggelse skal 
beklædes med samme materialer som på hovedhus eller med 
tagpap eller med zink.

Delområde C (Kilden)
Strå skal anvendes på bevaringsværdige bygninger indenfor 
delområdet (se § 5.1 og bilag 3), i det omfang at bygningsregle-
mentet og brandkrav åbner mulighed herfor. 

* Ved at regulere nye tagkonstruk-
tioner sigtes der mod at fremme 
en bedre tilpasning af bygninger til 
landsbymiljøet, hvor den oprinde-
lige bygningstype er et længe- eller 
vinkelhus i 1½ etage med en tag-
hældning på mellem 45 og 50o. 
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7.5  Kviste, ovenlysvinduer og altaner:
Al bebyggelse 
Kviste og ovenlysvinduer på al bebyggelse skal placeres regelmæs-
sigt og udformes som enkeltsiddende kviste og ovenlysvinduer. 
Der må maksimalt opsættes kviste og ovenlysvinduer til hvad, 
der svarer til 1/3 af facadens længde. Oprindelige kviste skal så 
vidt muligt bevares. Ovenlysvinduer skal fremstå i en neutral 
mørk farve eller i samme farve som tagmaterialet. Ovenlysvin-
duer tillades ikke på bevaringsværdige bygninger (se § 5.1 og 
bilag 3).
Kviste skal udføres som heltagskviste (rytterkviste) eller taske-
kviste. Kvistes bredde skal svare til vinduesbredden i facaden. 
Vinduer i kviste må maksimalt svare til 2/3 af højden på de 
anvendte vinduer i facaden. Flunker (kvistenes sider) må ikke 
være for brede (se illustration 1). Flunker og den eventuelle 
front (spejlet) skal beklædes med et materiale, så de fremstår 
med samme overfladebehandling og i samme farve som faca-
den. Zink og træ må også anvendes. Flunkerne må dog ikke 
fremstå med en profileret bræddebeklædning.

Altaner, franske altaner, balkoner eller lignende må kun opsæt-
tes mod havesider, i gavle eller i frontispicer, og må ikke virke 
dominerende på bygningen*. Rækværk må ikke være massivt 
udfyldt. 

Stråtage
Kviste i stråtage skal være så små og diskrete som muligt. De skal 
udføres som en tagskægskvist eller en stråtagskvist, helst med en 
halvrundet form og aldrig med lodrette sider, se illustration 2.

7.6  Vinduer, yderdøre og skorstene.
Stil og placering 
Vinduer og yderdøre skal passe stil- og proportioneringsmæs-
sigt med bygningen, dvs. at vinduer indenfor lokalplanområdet 
typisk skal være med fint profilerede sprosser, rammer og karme 
(delområde D og E undtaget). Vinduer skal være udført af træ, 
metal eller en kombination heraf. ”Snydesprosser” eller ”falske 
sprosser”, f.eks. sprosser, der er limet på ruden, tillades ikke. 
Sprosser på 4 cm i bredden, eller derover, tillades ikke.

Vindues- og døråbninger i ydervægge skal placeres regelmæs-
sigt. Bredden af vinduesåbninger må ikke overstige højden.  

I tilfælde hvor oprindelige vinduer er erstattet med vinduer med 
en afvigende størrelse og vinduestype, skal der ved udskiftning 
ske en tilbageførsel til oprindelig stil og proportionering. 

Blænding eller flytning af vinduer i bevaringsværdig bebyggelse 
tillades ikke (se § 5.1 og bilag 3).

Originale vinduer i bevaringsværdig bebyggelse skal restaureres 
og bevares**. Er vinduerne så dårlige, at dette ikke muligt, skal 

Rytterkvist/heltagskvist

Pultkvist          Taskekvist

Flunke

Lang taskekvist

Tagskægskvist           Stråtagskvist

* Altaner må ikke udgøre mere end 
6 m2 og skal udformes i overens-
stemmelse med bygningens stil.

Illustration 1

Illustration 2

** Istandsættelse af originale trævin-
duer kombineret med forsatsruder 
er typisk bedre isolerende end de 
nye vinduestyper, og dertil også bil-
ligere totaløkonomisk set. Ved øn-
ske om udskiftning af gamle vinduer 
med nye energi-termovinduer skal 
man sikre sig at varmetabsbereg-
ningen er udført jf. DS418 for hele 
vinduet, inkl. kanter, - og ikke kun 
for ruden. 
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de erstattes med nye vinduer i samme materiale, stil og dimen-
sion.

Døre skal typisk være af typen fyldningsdøre, glasdøre med fint 
profilerede sprosser, revledøre(stalddøre) eller rammedøre med 
brædder, se illustration 3. 

Originale yderdøre i bevaringsværdig bebyggelse skal restaure-
res og bevares. Er dørene så dårlige, at dette ikke muligt, skal de 
erstattes med nye døre i samme materiale, stil og dimension.

Oprindelige skorstene skal restaureres og bevares. Er skorstene 
så dårlige, at dette ikke muligt, skal de erstattes med nye skor-
stene i samme materiale, stil og dimension. Isætning af stålskor-
stene i bevaringsværdig bebyggelse tillades ikke.

7.7  Tagrender og nedløbsrør:
Ny bebyggelse
Tagrender og nedløbsrør skal være af zink.

Eksisterende bebyggelse
Tagrender og nedløbsrør skal være af zink eller galvaniseret stål.

§ 8 Ubebyggede arealer, beplantning og hegning 

8.1  De på kortbilag 3 viste ubebyggede grønninger, forarealer og 
havearealer skal bevares med deres nuværende åbne karakter, 
uden tæt beplantning. Arealerne skal friholdes for bebyggelse. 

8.2  De på kortbilag 3 viste karakteristiske træer, levende hegn, 
beplantningsbælter mv. skal bevares. Hvis der er behov for 
at forny beplantningen mv. skal dette ske med egnstypisk be-
plantning, jf. bilag 6.

8.3  Hegn mod det åbne land må kun etableres som levende hegn 
af hjemmehørende arter som anført i bilag 6. Levende hegn 
kan suppleres med trådhegn på indvendig side med en maksi-
mal højde på 1,5m. Ved opførsel af ny boligbebyggelse og ny-
udstykninger skal hække, levende hegn, træer m.v. i skel mod 
det åbne land plantes senest i 1. plantesæson efter byggeri er 
opført.

8.4  I skel mod vej og sti må kun plantes hæk eller opstilles plan-
keværk eller stakit med en maksimal højde på 1,5 m. Hække 
skal være klippede hække af arterne Bøg, Avnbøg, Tjørn, Navr 
eller Seljerøn. Hække kan suppleres med trådhegn på indven-
dig side i maksimal samme højde som hæk. Det kan vælges at 
undlade hæk, plankeværk eller stakit mod vej. I indbyrdes skel 
aftales hegning mellem lodsejere. 

Vedr. terrænreguleringer, se § 6.5.

Halvdør          Fyldningsdør

Revledør/plankedør  Plankedør m ramme

Pålagt dør                           Fransk dør

Illustration 3
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8.5  Permanent henstilling af uindregistrerede køretøjer, trailere, 
campingvogne, samt containere, materiel og lignende må ikke 
finde sted indenfor lokalplanområdet. 

§ � Veje, stier, parkering og belysning

9.1  Landsbyens gadenet med vejene Tadrevej, Bukkerupvej, 
Dumpedalvej og Kilden må ikke ændres. Eventuelle hastig-
hedsregulerende foranstaltninger skal placeres og udformes, så 
de ikke visuelt ødelægger landsbymiljøets karakter. Den ende-
lige udformning af veje, inkl. vejenes udstyr, fortove mv., skal 
godkendes af vejmyndigheden. Se også § 5.3. 

9.2  Bukkerupvej og Dumpedalvej skal have en belægning af asfalt 
eventuelt med lyst tilslag. Kørebanen må maksimalt være 6m 
bred. Langs Bukkerupvej og Dumpedalvej kan udlægges gang-
arealer i grus langs vejen uden kantsten og i niveau med vej. 

Kilden skal fremstå med grusbelægning og have en maksimal 
kørebanebredde på 4 m.

9.3  Adskillelse mellem kørende og gående trafik, hastighedsdæm-
pende foranstaltninger og lignende tiltag må kun ske med ste-
ler eller pullerter i sten, jern eller træ og i en maksimal højde 
på 1 meter samt ved ændring af belægning.

9.4  Byens øvrige offentlige arealer skal have en belægning af grus, 
granitsten eller græs. 

9.5  Ved opførsel af ny boligbebyggelse og nyudstykninger må 
kun etableres en overkørsel i en maksimal bredde på 5 m pr. 
grund. Overkørsler skal etableres således at der tilvejebringes 
gode oversigtsforhold.

9.6  Der skal etableres parkeringspladser på egen grund, således 
at det modsvarer behovet for hver enkelt ejendom, og efter et 
minimumskrav på 2 parkeringspladser pr. bolig.

9.7  Der må ikke etableres anden belysning end nedadrettet, spar-
som belysning af veje og stier indenfor lokalplanens delområder 
B – F. Belysning skal under hensyntagen til nabobebyggelse.

§ �0 Skiltning og reklamering

10.1  Ved virksomheder tilladt jf. § 3.2 kan ske erhvervsmæssig 
skiltning, reklamering m.v., såfremt det er i overensstemmelse 
med følgende principper:
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- der kan skiltes ved indkørsler og på hoveddøre, hvis skiltet 
ikke er større end 0,25 m²

- der kan kun skiltes, hvis skiltets placering er indordnet hen-
synet til omkringliggende bygninger, herunder at skiltet er 
udført i matte farver.

§ �� Tekniske anlæg

11.1  Tekniske anlæg og installationer, herunder el- og gasskabe og 
ventilation, skal være indesluttet i bygningerne eller være en 
del af bygningernes arkitektur. Transformerstationer skal ind-
passes i området, under hensyn til at de bliver så lidt synlige 
som muligt, og placeret under hensyntagen til nabobebyggelse.

11.2  El-ledninger skal udføres som jordkabler.

11.3  Parabolantenner over 1 m i diameter tillades ikke. Området 
skal søges tilsluttet kabelnet eller tilsvarende fælles signalan-
læg. 

11.4  Der tillades opsat ikke-reflekterende solfangere/solceller på en 
mindre del af tagflader med en dertil egnet hældning, såfremt 
denne integreres i tagfladen på en harmonisk måde, således 
at der opnås en god helhedsvirkning. Dette tillades dog ikke 
indenfor delområde A (Kirkens område), samt på stråtægte 
bygninger.

§ �� Forudsætninger for ibrugtagning

12.1  Ny bebyggelse må ikke tages i brug uden at være tilsluttet den 
kollektive vand- og varmeforsyning (naturgasnettet).

12.2  Ny bebyggelse må ikke tages i brug før end bebyggelse og be-
fæstede arealer er tilsluttet det offentlige spildevandssystem.

12.3  Ny bebyggelse må ikke tages i brug før bygherre har dokumente-
ret at Miljøstyrelsensvejledende maksimale grænseværdier for støj-
niveau i boligområder, samt bygningsreglementetsgældende regler 
for støjniveauer, er overholdt. Ved nyudstykning i delområde F 
skal det desuden sikres at Miljøstyrelsens vejledende maksimale 
grænseværdier for støj og vibrationer fra jernbaner skal overhol-
des (Vejledning nr. 1 / 1997: Støj og vibrationer fra jernbaner, 2. 
udgave, samt tillæg hertil fra juli 2007). Der kan derfor stilles krav 
om støjdæmpende foranstaltninger i form af en beplantet støjvold 
langs banen.
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§ �� Tilladelser fra andre myndigheder

13.1  Landbrugspligten på område F, matr.nr. 4y, Soderup by, Sode-
rup, skal ophæves i henhold til Landbrugsloven. Se redegørel-
sens afsnit 5.7.

13.2 For fredede bygninger gælder, at alle bygningsarbejder, som 
rækker ud over almindelig vedligeholdelse, kræver tilladelse 
fra Kulturarvsstyrelsen, jf. Bygningsfredningsloven.

§ �4 Aflysning af lokalplan

14.1  Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af 
lokalplan 18.03 aflyses lokalplan 18.02, lyst den 08.09.2008, i 
sin helhed.

§ �5 Lokalplanens retsvirkninger

15.1  Efter Holbæk Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse 
af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, 
ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt 
anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2  Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. 
Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering 
af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tingly-
ses på de ejendomme, der er omfattet af planen.

15.3  Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lem-
pelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det 
ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges 
skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalpla-
nen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokal-
plan.
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Således vedtaget endeligt af Holbæk Byråd, d. 26.08.2009.

 Jørn Sørensen
 borgmester  /  Hans Søie
   kommunaldirektør

Foranstående lokalplan 18.03 begæres tinglyst på de i § 1 nævnte 
ejendomme ifølge Lov om planlægning.

Samtidig begæres den i § 14 nævnte lokalplan aflyst på de i § 1 nævn-
te ejendomme (ifølge § 15 i planloven).

Holbæk Byråd, d. 26.08.2009

 Jørn Sørensen
 borgmester  /  Hans Søie
   kommunaldirektør
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Byggelinie - 6 m fra skel
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Mål 1:3000



�8

1a

Ta
dr

ev
ej

Dumpedalvej

B
uk

ke
ru

pv
ej

Kild
en

A
astrupvej

Bevaringsværdige miljøer

Bevaringsværdige bygninger

Markante træer der bevares, 
jf. § 8.2

Miljøer der bevares, jf. §§ 5.3 og 8.1

Beplantning der bevares, jf. § 8.2

Høj værdi

Middel værdi

0 50 m 100 m0 50 m 100 m

Kortbilag 3
Bevaring mm.

Mål 1:3000

Der udpeges ikke bevaringsværdier 
indenfor kirkens område,  
da stiftsøvrigheden er myndighed.

Fredet bygning
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Uddrage af BEK n.r 1517 af 14/12/2006 

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter 
I medfør af § 7, stk. 1, nr. 9, § 16, § 18, § 92 og § 110, stk. 3 og 4 i lov om miljøbeskyttelse, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, som ændret ved lov nr. 475 af 7. juni 2001, lov nr. 385 af 

25. maj 2005, lov nr. 569 af 24. juni 2005 og lov nr. 244 af 27. marts 2006, fastsættes: 

Kapitel 3 

Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold 

§ 5. Ved et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold forstås et dyrehold på højst: 

1) 2 køer med tilhørende kalve eller 4 stykker andet kvæg, eller 4 heste med tilhørende føl, eller 2 søer med opfedning af 

maksimum 5 slagtesvin, eller en tilsvarende produktion, eller 10 får med lam, eller 10 geder med kid, 

2) 30 stk. høns, 

3) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger, eller 

4) tilsvarende størrelse af andre former for dyrehold end de ovenfor nævnte. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan ud fra en konkret vurdering afgøre, at dyrehold må anses for at være erhvervsmæssigt, 

når dyreholdet består af flere af de under stk. 1 nævnte former for dyr, uden at grænsen for antallet af dyr under det 

enkelte punkt i definitionen overskrides. 

§ 6. I byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet 

bolig og erhverv, er svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold ikke tilladt, jf. dog stk. 3. 

Stk. 2. Følgende husdyrhold er tilladt i de i stk. 1 nævne områder: 

1) 30 stk. høns. 

2) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger. 

3) Tilsvarende størrelse af andre former for dyrehold, bortset fra de i stk. 1 nævnte dyr. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra forbudet i stk. 1, særligt til ejendomme med bestående stalde, 

møddinger m.v., og på vilkår om særlige krav til dyreholdet, til indretning af stalde og lignende samt møddinger m.v. ud 

over de i denne bekendtgørelse omhandlede krav. Før der træffes afgørelse, skal tilsynsmyndigheden gøre naboer bekendt 

med sagen og give dem adgang til at udtale sig inden en frist på mindst tre uger. 

§ 7. Nye stalde, løbegårde og lignende indretninger til dyr, møddinger, ajlebeholdere m.v. skal placeres og indrettes 

således, at forurening af grundvandet eller andre vandindvindingsobjekter ikke finder sted, og således at de ikke er til gene 

for omgivelserne. 

§ 8. Medfører et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, tilhørende stalde og lignende samt anlæg m.v. væsentlige gener, 

forurening eller risiko for forurening, kan kommunalbestyrelsen meddele påbud om foretagelse af afhjælpende 

foranstaltninger. 

Stk. 2. Kan generne, forureningen eller risikoen for forurening ikke afhjælpes, eller overtrædes påbud i medfør af stk. 1, 

kan kommunalbestyrelsen nedlægge de nødvendige forbud, herunder kræve anlægget eller indretningen fjernet. 

Bilag 4



�0

Bilag 5



��

Lokalplan 18.02. Soderup Landsby.

Egnskarakteristiske planter til hegn og beplantning mod det åbne land

Træer:
Navr	 Acer	campestre
Spidsløn	 Acer	platanoides
Ahorn	 Acer	pseudoplatanus
Birk	 Betula	pendula	og	betula	pubescens
Avnbøg	 Carpinus	betulus
Hassel	 Corylus	avellana
Alm.	Hvidtjørn	 Crataegus	monogyna	of	Crataegus	laevigata
Bøg	 Fagus	silvatica
Ask	 Fraxinus	excelsior
Æble	 Malus	sylvestris
Pære	 Pyrus	sp.
Fuglekirsebær	 Prunus	avium
Mirabelle	 Prunus	cerasifera
Slåen	 Prunus	spinosa
Stilkeg	 Quercus	robur
Hunderose	 Rosa	canina
Æblerose	 Rosa	rubiginosa
Alm.	Røn	 Sorbus	aucuparia
Kvalkved	 Viburnum	opulus.
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