Beslutning vedrørende godkendelse af brug af byfornyelsesmidler til
nedrivning af Kildebo
Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
Beslutningssag
INDSTILLING
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Administrationen igangsætter en byfornyelsessag med henblik på at give Soderup Bylav økonomisk støtte til
nedrivningen af Kildebo.

Beskrivelse af sagen
Soderup Bylav har siden 2013 arbejdet for at forskønne landsbyens fællesareal ved huset Kildebo, Kilden 14.
Kildebo er udpeget som bevaringsværdigt i Lokalplan 18.03. Nedrivning af huset kræver derfor byrådets tilladelse jf.
lokalplanens § 5.1. (Behandles under særskilt dagsordenspunkt).
Administrationen har, bl.a. sammen med Museum Vestsjælland, besigtiget huset af flere omgange med det formål at
vurdere, om de værdier, der ligger til grund for udpegningen som bevaringsværdigt, fortsat er gældende. På
baggrund af disse besigtigelser er det administrationens betragtning, at huset ikke længere bør klassificeres som
”bevaringsværdigt” eftersom mange af de originale dele er udskiftet og tilstanden generelt vurderes at være i meget
dårlig stand. Huset vurderes ikke at være egnet til beboelse. Denne betragtning understøttes af en arkitektfaglig
vurdering foretaget af medlemmer af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur i november 2012 (se bilag
2, side 1, 3. punkt).
På baggrund af ovenstående gav Administrationen i maj 2013 Soderup Bylav en positiv tilkendegivelse i forhold til
det samlede projekt, inkl. nedrivningen af Kildebo og opførelsen af et nyt hus på fundamentet af det gamle.
Initiativgruppens projektforslag
Initiativgruppen i Soderup Bylav ønsker at omdanne fællesarealet omkring Kildebo til en æblelund med mulighed for
ophold, at opføre et åbent aktivitetshus i bindingsværk på samme sted og med samme størrelse som det
oprindelige Kildebo og at oprense gadekæret og retablere gadekærets brinke.
Bylavet har rejst 1,2 mio. kr. i fondsmidler til det samlede projekt, men mangler 45.000 kr. ekskl. moms til
nedrivningen af Kildebo.
Administrationens vurdering af projektet
Området er udlagt som kulturmiljø i kommuneplanen og er omfattet af bevarende lokalplan 18.03.
Administrationen vurderer, at det samlede projekt understøtter kommuneplanens retningslinjer for nybyggeri i
kulturmiljøer, da det er med til at understrege forståelsen og oplevelsen af kulturmiljøet. Samtidig vurderer
administrationen, at projektet opfylder lokalplanens formål om at ”bevare og understøtte landsbyens værdier” (§ 2.1).
Projektet er derudover i tråd med byrådets overordnede formål for Demokratieksperimentariet om ”understøttelse af
det lokale initiativ” jf. kommissoriet herfor.

Økonomiske konsekvenser
Soderup Bylav har ansøgt kommunen om et tilskud på 45.000 kr. ekskl. moms til nedrivningen af Kildebo.
Nedrivningen kan støttes med byfornyelsesmidler fra ”Pulje til landsbyfornyelse”. Støtten ydes som kontant tilskud til
bylavet og Holbæk Kommune kan opnå 60 % statsrefusion af støttebeløbet ekskl. moms (kommunen løfter selv
moms-udgiften, når støtten gives som kontant tilskud).

Lovgrundlag – link
Lokalplan 18.03, § 5.1: De på kortbilag 3 registrerede bygninger er udpeget som bevaringsværdige med
henholdsvis høj og middel bevaringsværdi. Bygningerne skal derfor søges bevaret. Bygningerne må ikke nedrives
uden en nærmere vurdering og en tilladelse fra Byrådet. (Der henvises til sagsnr. 14/67610)
Ifølge Byfornyelseslovens § 8 kan Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om at yde støtte til udgifter til
bygningsfornyelse af private udlejningsboliger, som er opført før 1950 og er væsentlig nedslidte og kan bl.a. omfatte
følgende foranstaltninger:
- Nedrivning, når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand …

Sagshistorik, henvisninger
Det blev i efteråret besluttet i Økonomiudvalget (6. august 2014) og i Byrådet (20. august 2014) at yde
mellemfinansiering til ”Kildebo-projektet”.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 26-01-2015
Indstilles godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015
Indstilles godkendt

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 18-02-2015
Godkendt.

