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Redegørelse
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LIVET FØR BYEN - BYEN FOR LIVET
Udviklingsplan for Køge Kyst
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November 2011

Udviklingsplan for Køge Kyst
Livet før byen - Byen for livet

Lokalplanens formål
Lokalplanen er udarbejdet for at følge op på udviklingsplanen for
Søndre Havn i projektet ”Køge Kyst”.
Lokalplan 1081 er udarbejdet med det formål at muliggøre tredje
etape af byudviklingsområdet Søndre Havn, samt give mulighed
for etablering af den første del af et maritimt aktivitetsområde ved
Søndre Havn i Køge.
Visionen med lokalplanen er at skabe en del af et byområde med
et tæt urbant udtryk indeholdende forskellige typer af attraktive
boliger, lettere erhverv, rekreative arealer og et miljø, som forholder sig til den unikke beliggenhed ved vandet og havnen.

Kvalitetsprogram

Køge Kyst - Kvalitetsprogram

Lokalplanen indgår som en del af det nye byområde på Søndre
Havn, hvor der skabes et særligt attraktivt og bæredygtigt byområde tæt på havn, strand og by. Den nye bydel skal styrke den eksisterende Køge by med attraktive boliger og erhvervsmuligheder
og fremme en sund og bæredygtig livsstil. Områdets centrale beliggenhed giver optimale muligheder for at benytte offentlig transport og samtidig skabe let adgang til nye arbejdspladser.
Den nye bydel skal give mulighed for en varieret byoplevelse med
en mangfoldighed af kultur og byliv, der både giver køgeborgerne
nye muligheder i takt med udviklingen af området og samtidig tiltrækker nye borgere.

Køge Kyst - Prospekt for etape SH3
Søndre Havn fra februar 2016

Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse til bolig- og erhvervsformål, der opføres i en karréstruktur, hvor stueetagerne kan anvendes til fællesfunktioner, som offentlige institutioner, udstillinger,
fælleshuse og mindre detailhandel samt café og restaurantliv.
Bebyggelsen skal i samspil med friarealer, som almindinger (”alle
mands eje” områder, der er frit og åbent for alle), offentlig tilgængelige gårdrum og stier, skabe attraktive og oplevelsesrige byrum.

Køge Kyst - Arkitektonisk mangfoldighed på Søndre Havn - et inspirationshefte fra maj 2015
Illustrationer i lokalplan 1081 er
taget fra Udviklingsplanen for Køge
Kyst ”Livet før byen - byen for livet”
udarbejdet i 2011 med tilhørende
kvalitetsprogram, prospekt for etape
SH3 på Søndre Havn, samt ”Arkitektonisk mangfoldighed”. Materialet er
udarbejdet af Køge Kyst.

En bæredygtig løsning på håndtering af regnvand fra området indtænkes i planen ved brug af en LAR løsning (Lokal Afledning af
Regnvand). Her samles regnvand fra alle overfladearealer og friarealer og ledes via landskabeligt bearbejdede trug og grøfter til
nedsivning eller udledning udenfor lokalplanområdet.
Lokalplanen giver desuden mulighed for etablering af et badeanlæg med tilhørende omklædningsfacilliteter på et moleanlæg, som
en integreret del af de nye dækmoler omkring Køge.
Det samlede maritime aktivitetsområde yderst på Søndre Havn
forventes at indeholde maritime foreninger, fritidsaktiviteter og
kulturelle formål. Dette område afventer særskilt lokalplanlægning.
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Luftfoto af lokalplanområdet - lokalplan 1081

Køge Kyst
Lokalplan 1081 bygger på en del af et mangeårigt visionært arbejde med at styrke og udvikle Køge Havn ved bl.a. at etablere nye
bolig- og erhvervsområder og udvikle kulturlivet på stedet.
I 2010 udskrev udviklingsselskabet Køge Kyst P/S (ejet af Realdania By & Byg samt Køge Kommune i fællesskab) en tværfaglig
parallelkonkurrence om udviklingen af Køge Kyst. Projektområdet
Køge Kyst er et 24 ha stort område, som omfatter Søndre Havn,
Collstropgrunden og stationsområdet i Køge by (se illustration s.
4). Byomdannelsen af flere af områderne er allerede i gang. Den
omfattende byomdannelse skal fastlægge Køges rolle som center i
hovedstadsområdet og Øresundsregionen.
Parallelkonkurrencen har resulteret i en udviklingsplan for Køge
Kyst ”Livet før byen - byen for livet” udarbejdet i 2011 med tilhørende kvalitetsprogram.
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Søndre Havn byudviklingsområde
med etaper og byggefelter til boliger og erhverv indtegnet på luftfoto. (Fra Prospekt for etape SH3).

SH 1-1

øvrige etaper på Søndre Havn
midlertidigt byrum

Lokalplan 1081 - fastlægger detaljerede bestemmelser for den
tredje (SH3) af de 6 etaper i udviklingsområdet samt for et badeanlæg (MA2) på Søndre Havn. Planen er udarbejdet på baggrund
af prospekt for etape SH3, Udviklingsplanen for Køge Kyst og inspirationsheftet - Arkitektonisk mangfoldighed på Søndre Havn.
Udviklingsplan for Køge Kyst
Området har en attraktiv beliggenhed ud til Køge Bugt og tæt på
Køge centrum, derfor skal Søndre Havn opfylde mange krav til rekreative oplevelser. Der skal først og fremmest være let og indbydende adgang for brugere til området via det offentlige stisystem
og offentlig transport. Den attraktive placering med herlighedsværdier som stranden, havnen, strandengen og byen skal være
med til at tiltrække nye borgere til byen. Området skal også ses
som et bidrag til den enkelte køgeborger og invitere til bevægelse,
motion, besøg og oplevelser i almindelighed.
Den ny bebyggelse på Søndre Havn skal tilpasses den del af bebyggelsen på stedet, der ønskes bevaret og samtidig opfylde ønsket om tæthed og intensitet, som er en del af visionen for området.

7

Havnepladsen

Kajkanten

Carlsensvej

Søndre Havn

evej

Roklub

Strandkvanen

Søndre Molevej

vej

Bolig

Tapperiet
Skaterplads

re

nd

Sø

Engkanten

j

ve

e
ad

B

Str
an

strandengen

dp
rom
en

ej

ad

ligv

Bo

SIGNATURFORKLARING:

en

Kajkanten
og Engkanten
alminding/ byrum knyttet til genanvendelige bygninger

ej

ligv

Bo

gårdrum - halvoffentlig
maritimt aktivitetsområde
kantzoner

Princip fra udviklingsplanen for byrum og friarealer i hele udviklingsområdet for Søndre Havn.

På Søndre Havn er målsætningen, at boligerne skal placeres i tæt
samspil med kontor- og serviceerhverv og de kulturelle funktioner.
Under hensyn til de begrænsninger, som støjen fra erhvervshavnen medfører, ønskes funktionerne blandet, så der ikke opstår helt
adskilte bolig- og erhvervskvarterer.
Bebyggelsen skal udformes som en moderne version af karréstrukturen.

Princip fra udviklingsplanen for veje
og trafikhåndtering.
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Eksisterende forhold
Den vestlige del af lokalplanområdet fremstår i dag som et ældre
erhvervsområde med forskellige typer af industri, oplagspladser og
ubebyggede arealer.
Alle virksomheder på Søndre Havn ligger på arealer ejet af Køge
Kyst. Virksomhederne fraflytter området efterhånden som lejekontrakterne udløber. Byudviklingen er tilrettelagt så virksomhederne
kan fortsætte deres aktiviteter indtil lejekontrakternes udløb.
Mod nord afgrænses området af erhverv placeret på den nordlige
side af den nuværende Søndre Molevej.
Mod syd ligger et naturområde i form af strandenge og strand.
Vest for lokalplanområdet ligger etaperne SH1 og SH2, hvor realiseringen af omdannelse fra havneområde og campingplads til boliger er påbegyndt.
Lokalplanområdet mod øst omfatter en del af et større kaj- og moleanlæg, samt mindre arealer af søterritoriet. Moleanlægget fortsætter videre mod øst ud i Køge Bugt og fungerer som bølgebryder
for Køge Havn. Umiddelbart vest for området er der en oplagsplads
til sten, sand og grus. Syd for området findes Køge Bugt og nord
for området findes havnebassinet.

Eksempel på varierende bygningshøjder.

Princip for udnyttelse af tagetager

Eksempel på variation i facade mønstret

Dogmer for arkitekturen
For at inspirere til at skabe et område med variation og mangfoldighed i arkitekturen er der udarbejdet et inspirationshefte til udformning af den fremtidige bebyggelse på Søndre Havn ”Arkitektonisk mangfoldighed på Søndre Havn - et inspirationshefte” fra maj
2015. Heftet indeholder følgende 10 dogmer:
1.

Bygninger varierer i farve og materialer i forhold til bygningerne i de tilstødende byggefelter.

2.

Det primære facademateriale suppleres af andre materialer,
der kan variere bygningens udtryk og fremhæve forskellige
funktioner.

3.

Bebyggelsens højde varierer inden for de enkelte byggefelter
mellem 3 og 7 etager.

4.

Facaderne fremstår med skift i rytme og retning.

5.

En variation af adgangssystemerne skaber muligheder for
fælles uderum i højden.
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6.

Tagetagerne udnyttes som fælles friarealer eller som private
uderum for boligerne på de øverste etager.

7.

Karréernes stueetager og kantzoner udnyttes, så de understøtter mødet med de omkringliggende byrum.

8.

Porte og åbninger i facaden skaber transparens og adgang til
karréernes indre rum.

9.

Gårdrummene udformes, så de understøtter karréernes eget
udeliv og samtidig giver passagemulighed.

10. Bebyggelsen lyssættes, så gårdrum og facader understøtter
stemningen i de tilstødende byrum.
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d
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ej

Søndre Molevej

Lokalplanens indhold
Delområde SH3 kan anvendes til boliger, kontor, serviceerhverv,
butikker, caféer og lign. Der gives desuden mulighed for etablering
af et offentligt tilgængeligt parkeringshus. Delområde MA2 udlægges til rekreative formål, herunder maritime aktiviteter. Der gives
mulighed for etablering af byggeri og anlæg til maritime foreningsformål.

Byggefelter i SH3

Bebyggelsen SH3
Bebyggelsen på Søndre havn skal overordnet opføres i en karréstruktur med øst-vestvendte veje, og nord-sydgående grønne
friarealer, kaldet almindinger. Bebyggelsen skal opføres i en karréstruktur med varierende bygningshøjder på mellem 3-7 etager
med mulighed for altaner på alle facader og terrasser. Se skyggediagrammer på side 13.
Karréerne skal opføres i bygningshøjder på mellem 3-7 etager,
som sammen med altaner, terrasser og haver skal sikre en varieret
facadeudformning og et boligområde af høj arkitektonisk kvalitet.
Hertil kommer store karréåbninger indtil gårdrummene fra veje og
stier, der skal være med til at sikre gennemsigtigheden i bebyggelsens og friarealernes relation til hinanden.
Flere steder langs bebyggelsen gives der mulighed for, at der kan
etableres en kantzone. Kantzonen skal udformes således, at den
inviterer til ophold, dog tillades det, at der kan etableres cykelparkering inden for kantzonen. Kantzonen skal anvendes til dels at

Visualisering af mulig udformning af
fremtidigt parkeringshus
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skabe variation ved bygningsfoden, dels til at formidle overgangen
mellem karreen og de offentlige byrum. For at skabe en overgang
mellem offentlige og private funktioner ved almindingerne fastsættes det, at for hvert byggefelt kan maks. 40 % af kantzonearealet
mod almindingerne anvendes til private funktioner, såsom terrasser og forhaver.
I SH3 kan der opføres ét offentligt tilgængeligt parkeringshus. For
at sikre en variation, der modsvarer variationen i udbuddet af boliger kan der i P-huset reserveres op til 120 p-pladser til konkrete
boliger.
I SH3-6 kan der opføres et parkeringshus på op til 14.000 m2,
hvor af 2.000 m2 kan anvendes til kontor- og serviceerhverv samt
butikker. Parkeringshuset kan opføres i maks. 5 etager. Hvis parkeringshuset kun opføres i 4 etager kan der opføres boliger i 1-3
etager ovenpå med et etageareal på 2.600 m2.
Såfremt der ikke opføres parkeringshus i SH3-6, kan der opføres
7.000 m2 til bl.a. boliger og kontor- og serviceerhverv samt butikker i byggefeltet.
I SH3-4 kan der opføres et parkeringshus på op til 12.000 m2.
Såfremt der ikke opføres parkeringshus i SH3-4, kan der opføres
6.650 m2 med eller uden genanvendt silo til bl.a. boliger og kontor- og serviceerhverv, samt butikker i byggefeltet.

Silo ved Dantamvej, som så vidt
muligt ønskes bevaret (den ydre
lave betonskal).

I tilknytning til SH3-4 er der en eksisterende silo som så vidt muligt ønskes bevaret. Siloen kan omdannes til maks. 650 m2 etageareal til anvendelser i tilknytning til de omkringliggende boliger,
kontorer og serviceerhverv, som f.eks. opbevaringsrum, cykelparkering og hobbyværksted. Ved etablering af parkeringshus i SH3-4
kan siloen ligeledes integreres som en del af det samlede parkeringhus.
Såfremt siloen ikke integreres i den kommende bebyggelse, bør
siloen eller aftryk heraf indgå som en del af byrummet og alminvISualISerIng 4
dingen, f.eks. ved en rund bænk, beplantning og lign.

Visualisering af en mulig udformning af gårdrum.
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Parkeringshuset i SH3-4 eller SH3-6 skal opføres i en visuelt let
konstruktion, som er egnet til beplantning, således at bygningen
kan fremstå som et stort grønt volumen.
Taget af parkeringshuset skal være forbedredt til etablering af fællesanlæg f.eks. i form af offentlig aktivitetsområde/taghave.
Ved parkeringshus i SH3-6 kombineret med boliger og kontor- og
serviceerhverv, samt detailhandel skal bebyggelsen fremstå som
en arkitektonisk helhed.
Den samlede tagflade på P-huset udgør ca. 2.800 m2. Der kan
således foruden private opholdsarealer anlægges et offenlgt fællesanlæg. Der kan skabes et spændende samspil mellem almindingen, den vestvendte grønne facade på P-huset og et have- og
aktivitetsområde på tagfladen.
Det er fastlagt, at håndtering af renovation skal ske med nedgravet affaldssystemer.
Bebyggelsen MA2
Lokalplanen giver mulighed for, at molen udvides ved opfyld således, at det samlede areal bliver ca. 3.500 m2. Den del, hvor der
sker opfyld, overføres til byzone med lokalplanens vedtagelse.
Der gives mulighed for en bebyggelse på maksimalt 220 m2. Bebyggelsen skal opføres med en gulvkote på ca. 2,7 m, hvilket giver
mulighed for niveaufri adgang til den eksisterende vej. Bebyggelsen må kun opføres i én etage plus en tagterrasse. Højden på
selve bygningen må ikke overstige 4 m målt fra vejens niveau,
derudover kan der etableres afskærmning omkring tagterrassen.
For op til 6 m. af facaden mod vejen kan der tillades en bygningshøjde på op til 5 m.
Bebyggelsen og anlæg skal fremstå som et arkitektonisk hele. Bebyggelsen må kun opføres i naturlige og robuste materialer, som
tegl, beton, træ, natursten mv. der både har reference til det maritime miljø og som kan modstå de til tider hårde vejrforhold på
molen.
Udover bebyggelsen kan der etableres anlæg på terræn så der
skabes opholdsmulighed med afskærmning og læ samt bølgebrydere mv.
Daglysstudier
Når man bygger højt og tæt skal man være særlig opmærksom på
at sikre gode lysforhold. Der er derfor udarbejdet skyggediagrammer til analyse af daglyset. Diagrammerne viser scenariet med
parkeringshus i byggefelt SH3-6.
Det enkle princip med en bebyggelse i op til 7 etager med tagboliger og tårne, kombineret med et varieret forløb af almindinger, har
gjort det muligt at ´skræddersy´ bebyggelsen med stor hensyntagen til skyggedannelse i den relativt tætte bydel.
Diagrammerne viser, at de fleste almindinger vil have fuld sol midt
på dagen. Morgen og aften vil henholdsvis den vestlige kantzone
og den østlige kantzone i almindingerne have sol. Boligvejene vil
med deres øst-vestlige orientering have en del sol henover dagen.
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Juni kl. 9

Juni kl. 12

Marts kl. 9

Marts kl. 12

Juni kl. 16

Marts kl. 16

Skyggediagrammer af mulig fremtidig bebyggelse i SH3 med parkeringshus i SH3-6

Fri- og opholdsarealer
For lokalplanområdet gælder det, at almindingerne skal anlægges
som et lokalt landskabsrum, som snor sig gennem området. Almindingerne varierer i bredden, idet bygningskroppene skyder sig
ind og ud af det grønne rum, og beplantes.
Beplantning i almindingerne skal have en frodig og vild karakter
med et lavt plejeniveau. Valg af beplantning skal ske ud fra ønsket
om at skabe levesteder for dyrelivet herunder for insekter og dermed også fugle.
Almindingerne skal fungere som offentlige tilgængelige grønne friarealer, samtidig med at stuelejlighederne får mulighed for private
terrasser ud til fællesarealet. Terrasserne udformes med en åben
karakter mod almindingerne.
For hver karré anlægges der et individuelt udformet gårdrum som
et offentligt tilgængeligt rum med mulighed for leg m.m. Gårdrummene kan desuden indeholde private terrasser til stuelejligheder,
samt LAR løsninger til håndtering af regnvand. For at sikre adgang
og transparens til gårdrummene må der ikke etableres aflåste
porte ud mod de offentlige arealer. Der etableres minimum én
rampeadgang til hvert gårdrum, for at sikre adgangsmulighed for
bevægelseshandicappede.
Der kan etableres opholdsarealer på bygningernes tagetager enten
som fællesarealer eller som private tagterrasser. Ligeledes kan der
etableres altaner som opholdsarealer. Derudover gives der mulighed for private terrasser i stueplan ud mod boligveje.
Det vil formentlig ikke være muligt at overholde de vejledende
grænseværdier for støj på alle friarealer i området. Derfor optages
bestemmelser om, at en del af de udendørs opholdsarealer i tilknytning til boliger og kontorerhverv skal overholde de vejledende
grænseværdier for støj.
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Koteplan for Søndre Havn, se kortbilag 3.

LAR løsning og kystsikring
I lokalplanområdet skal der etableres LAR løsninger til håndtering
af al overfladevand. Det vil betyde, at der i de grønne opholdsrum
skal etableres trug og regnbede til håndtering af overfladevand.
Disse skal udføres i en landskabelig udformning. Vandet indgår
på den måde som et landskabeligt element, inden det ledes ud af
området enten til nedsivning på arealerne mod syd eller udledning
til havnebassinet. På en del af arealerne er der givet tilladelse til
at foretage terrænreguleringer og etablere 2 regnvandsbassiner.
Der etableres pumpebrønde til mobile pumper i strandengskanten. I gårdrummene kan der ligeledes etableres LAR løsninger,
som kan lede regnvand til almindingerne.
Terrænet udformes således, at der etableres en øst-vest gående
”højderyg” i ny Søndre Molevej, hvorfra terrænet falder enten
mod havnen eller mod strandengen, således det sikres, at regnvandet ledes ud af området. Ligeledes etableres gårdrum i en
Principper for udformning af trug
ved fordelingsveje.
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højere kote end omgivelserne, således at overfladevand fra gårdrummene kan ledes til almindingerne. Dog må højdeforskellen
mellem gårdrum og omgivende stier og fortov maks. være 1,4 m
for at sikre indsigt til gårdrum. Se koteplan på side 14, ligeledes
gengivet i Bilag 3.
Overfladevand fra vejene skal føres gennem filtermuld, inden det
ledes til almindingerne, således at overfladevandet renses, inden
det ledes videre. Derudover skal der ske en rensning af vandet i
almindingerne, inden det udledes.
Der fastsættes bestemmelser om tag- og facadematerialer til bebyggelserne for at undgå udledning af miljøskadende stoffer til
recipient.
Kanten af lokalplanområdet mod strandengen skal anlægges som
et dige i min. kote 2,8 m DVR90. Selve diget udformes som et
trappe/rampesystem med mulighed for ophold.
Vej-og stibetjening samt parkering
Der skelnes mellem fordelingsveje (A-A og B-B) og boligveje. Såvel offentlige veje og private fællesveje skal begrønnes efter en
godkendt landskabsplan.
Der anlægges østvestgående veje, således at de indbyder til ophold særligt i eftermiddagstimerne.
Boligveje indrettes som opholds- og legerum med mulighed for
ærindekørsel samt store pladser til handicapparkering til konkrete
beboere i området. Derudover gives der mulighed for private terrasser i stueplan ud mod boligvejen.
Vejene og almindingerne krydser hinanden flere steder. Ved krydsninger skal vejene underordne sig almindingernes karakter. Det
kan ske ved, at vejene indsnævres og ledes over elementer fra
almindingerne.
Der etableres stier i almindingerne og på engkanten ovenpå diget. Stierne hænger sammen med det øvrige stisystem i resten af
Køge.

Visualisering af en mulig udformning af vejforløb.

Den største andel af bilparkering i området skal anlægges i
P-kældre under boligkarréerne eller i et parkeringshus i byggefelt
SH3-4 eller SH3-6. Der er mulighed for etablering af terrænparkevISualISerIng 7
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ring på fordelingsvejene, herunder store handicapparkeringspladser til konkrete beboere. På boligvejene vil der kun være mulighed
for etablering af store handicapparkeringspladser til konkrete beboere i området.
Der fastsættes med lokalplanens bestemmelser en parkeringsnorm
for området. Såfremt parkeringsnormen ikke kan overholdes med
etablering af p-pladser i kældre, skal der etableres de nødvendige
parkeringspladser i et offentligt tilgængeligt parkeringshus.
Parkeringshuset skal være offentligt tilgængeligt, dog med mulighed for at etablere maks. 120 private pladser til konkrete boliger.
Parkering i SH3 bliver planlagt i forhold til kapacitet, tilgængelighed og intern fordeling af pladser på hele Søndre Havn, idet der
udover p-pladser udløst af en P-norm skal etableres et antal offentlige P-pladser på Søndre Havn for at sikre offentlighedens adgang.
Brand
Alle fordelingsveje og boligveje samt strandengskanten skal kunne
fungere som brandredningsveje.
Lokalplanens forhold til overordnet planlægning
Fingerplanen
Fingerplan 2013 fastlægger, at den kommunale planlægning i hovedstadsområdet skal have fokus på byomdannelse og udvikling af
tættere byer i stedet for at inddrage mere bar mark til byformål.
Det muliggør en ressourceeffektiv byudvikling med udnyttelse af
private og offentlige investeringer, begrænser miljø- og klimabelastningen og friholder landskab og natur for bebyggelse. Lokalplan
1081 er i overensstemmelse med dette.
Køge Kommuneplan
Lokalplanområdet er beliggende i rammeområde 3C15, 3R08 og
3R09. Der skal ske en mindre justering af afgrænsningen mellem
3R08, 3R09, 3C15 og 3E03. Lokalplanen følges derfor af tillæg nr.
28 til Kommuneplan 2013.
Lokalplanen giver mulighed for 600 m2 detailhandel. Søndre Havn
er i kommuneplanen udpeget som bymidte. Der kan i alt etableres
4.500 m2 detailhandel i områderne Collstrop og Søndre Havn. Der
er udlagt 400 m2 til detailhandel i lokalplan 1040 for SH1 og SH2.

Eksisterende kommuneplanrammer
for Søndre Havn med markering af
lokalplanområdet.
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Retningslinje 2.5.3 Detailhandel
De maksimale butiksstørrelser i bymidterne er 3.500 m2 bruttoetageareal for dagligvareforretninger og 2.000 m2 for udvalgsvareforretninger.
Rammeområde 3C15 er udlagt til byomdannelsesområde med en
gennemsnitlig bebyggelsesprocent for hele kommuneplanrammen på 155 og en bygningshøjde på op til 7 etager med en maks.
højde på 24,5 m.
Lokalplaner
Lokalplan 3 – 44 Køge Havn
Lokalplanen er vedtaget i 2005 og omfatter Køge Erhvervshavn og
udvidelse af havnen.
Lokalplanen aflyses for den del af området, som er omfattet af lokalplan 1081.
Lokalplan 3-36
Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til havne- og erhvervsformål og retningslinier for bebyggelsens udformning og
trafikbetjening af området, samt retningslinier for opfyldning af
havnebassinet.
Lokalplanen blev vedtaget i 2000 og aflyses for den del af området, som er omfattet af lokalplan 1081.
Lokalplan 3-30
Rammelokalplan for Køge Havn. Udlægger området til havneerhverv.
Lokalplanen blev vedtaget i 1991 og aflyses for den del af området
som er omfattet af lokalplan 1081.
Lokalplan 1040
Lokalplanen har til formål at muliggøre etablering af et nyt byområde på Søndre. Den del som aflyses er udlagt til parkeringshus.
Lokalplanen blev vedtaget i 2014 og aflyses for den del af området, som er omfattet af lokalplan 1081.
Temalokalplan 8-02 Spillehaller
Lokalplanen er vedtaget i 2006 og har til formål at begrænse anvendelsen til spillehaller med gevinstgivende spillemaskiner i kommunens centerområder.
Lokalplanen opretholdes for lokalplanområdet.
Zoneforhold
Den vestlige del af lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i
byzone efter lokalplanens vedtagelse. Den østlige del af lokalplanområdet og den del som tilføjes ved opfyld overføres til byzone
med lokalplanens endelige vedtagelse.
Kystnærhedszone
Lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen. Ifølge Planlovens § 16, stk. 4, skal der i lokalplanforslag for bebyggelse i de
kystnære dele af byzonen oplyses om den visuelle påvirkning af
kysten, samt en begrundelse for kommende bebyggelses højde og
volumen og afvigelse fra den eksisterende bebyggelse i området.
De eksisterende bebyggelser i området har varierende højder og
volumener. Der findes bl.a. høje siloer og produktionanlæg, større
lagerhaller og mindre administrationsbygninger.
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Herover: Illustrationer fra 3D model set fra øst med havneindløbet i forgrunden.
Øverst: Eksisterende by med udbygget byggefelt SH1, SH2 og MA2.
Nederst: Udbygget byggefelt SH1, SH2, SH3 og MA2.
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Herover: Illustrationer fra 3D model set fra sydøst med strandengen i forgrunden.
Øverst: Eksisterende by med udbygget byggefelt SH1 og SH2.
Nederst: Udbygget byggefelt SH1, SH2 og SH3.
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Lokalplanområdets vestlige del udlægges til karrébebyggelse med
vekslende etagehøjde med en maks. højde på 24,5 m målt fra terræn på gadeniveau, hvor det kan indpasses i respekt for områdets
lavere villaområder. Grønne gårdrum og grønne strøg gennem bebyggelsen binder havn og strandeng sammen.
Den kommende bebyggelse vil med sin sammenhængende karréstruktur give Søndre Havn et mere harmonisk og bymæssigt
udtryk efterhånden som havnevirksomhederne afvikles. Den ny
bebyggelse vil variere fra 3 til 7 etager og i højde minde om nogle
af de eksisterende industrielle anlæg på Søndre Havn. Området
vil dog med etableringen af bebyggelsen i lokalplanområdet få en
større bygningsvolumen end der findes i dag.
Det vurderes, at der ikke vil ske en negativ påvirkning af den visuelle oplevelse af kysten, da der forsat vil være en klar afgræsning
af byen mod strand og kyst.
Det vurderes tilsvarende, at udsigts- og indsigtslinjer langs de østvestgående veje samt adgangsforhold varetages tilstrækkeligt i
lokalplanen.
Den kommende bebyggelse i MA2 i den østlige del af lokalplanområdet vil blive placeret i forbindelse med den eksisterende mole og
vil således kunne opleves tydeligt fra kysten. Bebyggelse i MA2 vil
have et mindre omfang med en maks. størrelse på 220 m2 og med
en maks. bygningshøjde på 4 m., dog kan op til 6 m. af facaden
mod vej tillades en bygningshøjde op til 5 m.
Nord for området ligger Køge Havn med sine store bygningsvolumener, mens området mod vest er et erhvervsområde under
omdannelse til bebyggelser i op til 24,5 meters højde. Den kommende bebyggelse ved molen vurderes ikke at give anledning til
en væsentlig visuel påvirkning af kysten, grundet de store bygningsvolumener i naboområderne, som fremstår mere tydelige fra
kysten.
Vurderingen er uddybet i den Strategiske Miljøvurdering, der følger
lokalplanforslaget.
Miljøbeskyttelsesloven
Virksomhedsstøj
En lokalplan må ikke udlægge støjbelastede områder til støjfølsom
anvendelse, medmindre det med lokalplanens bestemmelser sikres, at de vejledende grænseværdier fra miljøstyrelsens vejledning
fra juli 2007 kan overholdes.
I forhold til virksomhedsstøj er der i det følgende lagt vægt på redegørelsen på støjforholdene for delområde SH3, da MA2 ikke er
støjfølsom anvendelse.
SH3 er beliggende i et by- og erhvervsområde (centerområde) på
Søndre Havn, som rummer havne- og erhvervsvirksomheder under afvikling. Søndre Havn er derfor i Kommuneplan 2013 udpeget
som byomdannelsesområde, med de særlige regler vedr. virksomhedsstøj, der knytter sig hertil. Alle eksisterende virksomheder er
opsagt, og virksomhederne fraflytter området efterhånden som
lejekontrakterne udløber. En del virksomheder er allerede fraflyttet eller fraflytter i løbet af få år, se oversigtskort på side 21. I den
nordligste del af Søndre Havn ligger virksomheder med lejekon-
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Virksomheder med forsat lejekontrakt på Søndre Havn
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2017
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Under
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trakter frem til 2027. Havneaktiviteten på kajpladserne 14 og 15
ophører, mens der kun vil ske skrothåndtering på kajpladserne 27
og 28 i dagtimerne fra kl. 07.00 til 18.00. Udbygningen af Søndre
Havn er tilrettelagt bl.a. ud fra hensynet til tilbageværende virksomheder indenfor havneområdet.
Jf. planlovens særlige bestemmelser om byomdannelsesområder
kan støjgrænserne i en overgangsperiode på 8 år tillades lempet
med 5 dB. Dette gælder dog kun støj fra virksomheder, som med
sikkerhed afvikles inden 8 år. Derfor gælder reduktionen på 5 dB
ikke støj fra virksomheder og kajpladser i erhvervshaven mod
nord, medmindre der træffes aftale herom med virksomhederne.
Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at støjafskærmning kan
indbygges i eller på facader og vinduer, så vejledningens grænseværdier kan overholdes indendørs i sove- og opholdsrum. Den
eksterne støjpåvirkning påvirker også friarealerne til den nye bebyggelse. Derfor indeholder lokalplanen bestemmelser om, at de
udendørs opholdsarealer, skal overholde Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier.
Der skal etableres udendørs opholdsarealer, hvor de vejledende
grænseværdier for støj overholdes. Der tillades etablering af altaner/opholdsarealer på karréernes støjbelastede nord- og østvendte
facader, såfremt der etableres altaner/opholdsarealer på karréernes syd- og vestvendte facader, der overholder Miljøstyrelsens
grænseværdier for virksomhedsstøj.
Vurderingen er uddybet i den Strategiske Miljøvurdering, der følger
lokalplanforslaget.
Støj fra vej
Ved et fuldt udbygget Søndre Havn forventes der en hverdagsdøgntrafik på op til 4.100 køretøjer på Søndre Molevej. Da der er
tale om et forholdvis smalt vejforløb med høje karré-bebyggelser
på begge sider vil de vejledende grænseværdier på Lden 58 dB for
boliger ikke kunne overholdes langs vejen.
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Trafikmængden reduceres generelt når man bevæger sig mod øst
ad Søndre molevej. Derfor vil støjpåvirkningen være størst i den
vestlige ende af lokalplanområdet. Trafikmængden øst for parkeringshuset vil blive reduceret med ca. 1.260 ktj/døgn, da indkørsel
til området sker fra vest, jf. den Strategiske Miljøvurdering og tilhørende bilag.
Ved placering af parkeringshus i SH3-6 i den vestlige ende i stedet
for i SH3-4 vil støjen på en strækning på ca. 140 m blive reduceret
yderligere som følge af den mindre trafikmængde.
Der skal etableres støjafskærmning i eller på facaden således, at
de indendørs støjkrav kan overholdes, derudover skal etableres
opholdsarealer, der overholder de vejledende støjkrav på Lden 58
dB.
Ny bebyggelse skal mod fordelingsvejen Søndre Molevej etableres med forskudte facadeelementer, frem- eller tilbagespring eller
forskydninger i klimaskærm, som kan være med til at formindske
støjpåvirkningen af boligerne.
Der er udarbejdet en redegørelse for trafikstøj, som indgår i den
strategiske miljøvurdering.
Lugt
Ventilationsluft fra restauranter og caféer skal udføres, så afkastet
føres over tag eller renses. Ventilationskanaler skal anbringes inde
i bygningerne.
Vind
Der gives mulighed for, at der på Søndre Havn kan opføres karrébebyggelser i op til 24,5 meter. Opførelsen af større bebyggelser
påvirker vindmiljøet. Der er derfor foretaget vindstudier af det
fremtidige vindmiljø på Søndre Havn. Vindstudiet viser, at der vil
være almindinger, som ligger tæt på kysten som vil have en lav
vindkomfort.
Vurderingen er uddybet i den Strategiske Miljøvurdering, der følger
lokalplanforslaget.
Ny bebyggelse skal mod fordelingsvejen Søndre Molevej etableres med forskudte facadeelementer, frem- eller tilbagespring eller
forskydninger i klimaskærm som kan være med til at formindske
vindpåvirkningen i gaderummet. Facader mod tagterrasser udformes ligeså som beskrevet eller også skal der opstilles vindafskærmning, som en del af arkitekturen.
Natur
Natura 2000 områderne ved Ølsemagle Revle, Køge Å og Tryggevælde Å:
Ølsemagle Revle er beliggende i en afstand af 3 km fra lokalplanområdet. Mellem lokalplanområdet og Natura 2000 området ligger erhvervshavnen i Køge, som i disse år udvides til et samlet
areal på ca. 100 ha i overensstemmelse med et regionplantillæg
fra 2006. I forbindelse med regionplantillægget er der udarbejdet
VVM-redegørelse for projektet, hvor bl.a. påvirkningen af dyrelivet i området er blevet vurderet. Erhvervshavnen udgør en meget
markant barriere mellem lokalplanområdet og Natura 2000 området, som derfor ikke vurderes at blive påvirket af lokalplanen.
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Natura 2000 området ved Køge Å er beliggende ca. 1,5 km fra lokalplanområdet. Mellem lokalplanområdet og Natura 2000 området
ligger Køge bymidte og det langstrakte bybånd mellem Ølsemagle
og Hastrup. Bymidten og bybåndet udgør en markant barriere
mellem lokalplanområdet og Natura 2000 området. Området vurderes derfor udelukkende at blive indirekte påvirket som følge af
øget befolkningstæthed i bymidten med deraf følgende pres på de
bynære rekreative arealer.
Natura 2000 området ved Tryggevælde Å er beliggende ca. 3 km
syd for lokalplanområdet. Uden for lokalplanområdet er der foretaget en strandfodring ved Køge Søndre Strand, som vil forbedre
de rekreative forhold i området og forventeligt vil medføre øget
færdsel i området. Der er dog ingen planer om opgraderinger eller ændringer af stisystemerne mod syd. Effekten af øget færdsel i
lokalplanområdet og ved den nye strand vurderes derfor primært,
at begrænse sig til selve stranden og forventes kun i begrænset
omfang at medføre øget færdsel ved Natura 2000 området.
Bilag IV-arter:
Lokalplanområdet har hidtil været udlagt til henholdsvis havneog industriformål. Selve lokalplanområdet vurderes ikke at være
hjemsted for bilag IV-arter, men lokalplanområdet er beliggende
ca. 200 m nord for § 3-beskyttede naturtyper; strandeng og overdrev, hvor bilag IV-arterne spidssnudet frø og springfrø er registeret. Påvirkningen af disse arter på de tilstødende naturområder er
blevet behandlet i miljøvurderingen af lokalplanforslaget for SH1
og SH2. I miljørapporten vurderes det, at den øgede færdsel i området ikke vil have negativ betydning for arterne, som i yngletiden
primært opholder sig i vandet og primært færdes frit i åbent terræn på regnfulde og våde dage, hvor publikumspresset er mindst.
Færdslen håndteres ved at etablere relativt tørre trædestier, som
styrer færdslen gennem området til mindst muligt gene for dyrelivet.
I de § 3-beskyttede naturområder findes endvidere en væsentlig
bestand af Ringplettet Gøgeurt. Hovedudbredelsesområdet for orkideen er beliggende ca. 500 meter syd for lokalplanområdet på et
areal, som er frahegnet og afgræsses med kreaturer.
Regnvand fra lokalplanområdet ønskes udledt til havnen og til
strandengen mod syd, på samme måde som ved håndtering af
overfladevand i SH1 og SH2. Regnvandshåndteringen vil alene påvirke arealer, som ikke i dag er omfattet af naturbeskyttelse. LAR
løsningen vil bidrage til dannelsen af våde naturområder, og det er
forventningen at området med tiden vil tiltrække flora og fauna,
som er hjemmehørende på de tilstødende strandengsarealer. Det
er derfor forventningen, at arealerne med tiden kan udvikle sig til
§ 3-beskyttede naturarealer. Ved den nærmere planlægning for
LAR løsningen er håndteringen af den offentlige færdsel på arealerne et væsentligt emne.
Vurderingen er uddybet i den Strategiske Miljøvurdering, der følger
lokalplanforslaget.
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Lokalplanens forhold til anden planlægning
Varmeplan
Området er kollektivt varmeforsynet med fjernvarme.
Vandforsyningsplan
Lokalplanområdet ligger i forsyningsområdet til Køge Vand A/S, jf.
Køge Kommunes vandforsyningsplan. Drikkevand til området leveres således af Køge Vand A/S.
Affald
Retningslinjer i Køge Kommunes Regulativ for husholdningsaffald
skal overholdes.
Drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet er af staten udpeget som et område med drikkevandsinteresser uden for områder med særlige drikkevandsinteresser. Lokalplanområdet udlægges uden grundvandstruende
aktiviteter, og anvendelsen er således forenelig med de eventuelle
begrænsninger, som drikkevandsinteresserne medfører. I forbindelse med opførelsen af ny bebyggelse vil forurent jord blive håndteret, hvilket vil have en positiv effekt på drikkevandet.
Spildevandsplan
Området er omfattet af tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2012-2016.
Tillægget udlægger tre nye kloakoplande 401, 409 og 411. Der
skal udarbejdes nyt tillæg, der indarbejder ændringerne forårsaget
af ændring af vandskelet i lokalplanområdet.
Den eksisterende offentlige separatkloakering af Søndre Havn er
ændret med tillægget til privat regnvandskloakering og offentlig
spildevandskloakering. Køge Energiforsyning A/S tilpasser spildevandskloakeringen, så de nye boliger og serviceerhverv tilsluttes
dette, hvad spildevand angår.
For regnvandets vedkommende, er der udviklet en LAR løsning,
der etableres som et fælles privat spildevandsanlæg, jf. Miljøstyrelsens vejledning om spildevandstilladelser m.v.
Der tinglyses vedtægter for karréforeninger for hvert byggefelt,
som en del af den kommende bydelsforening på Søndre Havn. Tillægget giver det juridiske grundlag for at kunne pålægge etablering, drift og vedligeholdelse af projektets almindinger, LAR-løsninger, ledninger, brønde, bygværker m.v.
Klimatilpasningsplan
I den vestlige del af lokalplanområdet skal der etableres LAR løsninger til håndtering af al overfladevand. På den måde sikres det,
at det offentlige regnvandsnet ikke belastes af regnvand fra området.
Overfladevand fra vejene skal føres gennem filtermuld, således at
overfladevandet renses, inden det ledes videre.
Terrænet i området udføres med en højderyg igennem området,
således at overfladevand ledes til enten til havnebassinet eller
strandengen.
Kanten af lokalplanområdet mod strandengen skal anlægges som
et dige i min. kote 2,8 m i overensstemmelse med Køge Kommunes Klimatilpasningsplan.
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Digerne etableres etapevis, indtil digerne er fuldt etableret vil
området ikke være mere beskyttet end i dag. Stuegulvskoten i ny
bebyggelse skal placeres i min. kote 3,25 DVR90, dvs. at det alene
vil være eventuelle kældre, samt vejarealer, almindinger mv. der
risikerer at blive oversvømmet.
Vurderingen er uddybet i den Strategiske Miljøvurdering, der følger
lokalplanforslaget.
Grundejerforening
Der er etableret en grundejerforening/bydelsforening for Søndre
Havn. Der er pligt til, at alle ejendomme skal optages i grundejerforeningen. Medlemspligten træder først i kraft når der sker ændret anvendelse i overensstemmelse med nærværende lokalplan.
Lokalplanens forhold til anden lovgivning
Museumsloven
Museum Sydøstdanmark har gennemført en screening af området
omfattet af SH 3. Screeningen er foretaget i 2017. Det blev vurderet, at der er behov for at gennemføre arkæologiske forundersøgelser, der kan klarlægge mængden af væsentlige fortidsminder.
Behovet for forundersøgelser, og arten af disse, er imidlertid vurderet afhængigt af de konkrete planer for anlægsarbejder i området, hvorfor forskellige forundersøgelsesmetoder kan anvendes,
efter drøftelse med Museum Sydøstdanmark.
Museum Sydøstdanmark anbefaler, at der ligeledes ved nye jordarbejder indhentes en § 25 udtalelse fra museet, inden arbejdet
påbegyndes. Der henvises i øvrigt til museumsloven Kapitel 8, §
25, § 26 og 27.
Findes der under jordarbejder grave, gravpladser, bopladser, ruiner
eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet, i medfør af museumslovens § 27, standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Museum Syd-Øst Danmark.
Bygherre skal i henhold til museumslovens § 25 anmode Køge
Museum om at tage stilling til, hvorvidt jordarbejder vil berøre væsentlige fortidsminder.
Jordforureningsloven
Registreret forurening i området
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Lokalplanområdet er kortlagt på vidensniveau V1 og V2. Lokalplanen giver mulighed for følsom arealanvendelse på ejendomme, der
er/kan være forurenede. Der skal ansøges om og opnås tilladelse
efter § 8 i jordforureningsloven, inden bygge- og anlægsarbejder
påbegyndes. Herved sikres, at der ikke sker påvirkninger fra forurening ved ændret arealanvendelse eller påvirkning af overfladevand og at der ikke sker en fordyrelse af evt. senere offentlige
oprensninger. Ligeledes vil ukendte forureninger kunne standse
byggearbejdet, jf. jordforureningslovens § 71.
Der skal håndteres store mængder potentielt forurenet jord i
forbindelse med byggeri på området. Genindbygning af jord, oprensning af jordforurening ved opgravning, samt bortskaffelse af
forurenet jord, skal ske i henhold til jordforureningsloven og tilhørende bekendtgørelser i tæt dialog med Køge Kommune.
Der er ikke lavet undersøgelser for risikoen for spredning af grundvandsforureningen i området, men det vurderes, at evt. grundvandssænkninger kan medføre spredninger af grundvandsforureningen.
Hvis der skal foretages grundvandssænkning, skal der laves risikovurderinger inden byggearbejderne starter, og det skal sikres,
at grundvandssænkningen ikke medfører yderligere spredning af
grundvandsforureninger. Køge Kommune kan om nødvendigt fastsætte betingelser i forbindelse med tilladelse til grundvandssænkning.
Det meste af Søndre Havn er kortlagt som forurenet og er endvidere omfattet af Køge Kommunes områdeklassifisering. Kontakt
derfor Køge Kommune i forbindelse med alle bygge-/anlægsarbejder samt jordflytning på Søndre Havn, hvis der skal håndteres jord
på kortlagte ejendomme eller områdeklassificerede ejendomme.
Den til enhver tid gældende lovgivning om jordforurening og jordflytninger skal overholdes.
Vurderingen er uddybet i den Strategiske Miljøvurdering, der følger
lokalplanforslaget.
Vejloven
Vejarealer, der indgår i nye byggefelter, forudsættes nedlagt jf.
vejlovens regler.
Vandforsyningsloven
Som udgangspunkt må grundvandssænkninger i forbindelse med
byggeaktiviteter ikke påvirke den naturlige grundvandsstand i områder uden for byggefeltet. Denne 0-løsning skal sikres gennem en
tæt dialog med Køge Kommune således, at der kan stilles de nødvendige vilkår i forbindelse med tilladelser til etablering af boringer, vandafledning, grundvandssænkning, afhjælpende tiltag som
reinfiltration mv. Byggeaktiviteter, der kræver, at grundvandsspejlet sænkes lokalt i selve byggefeltet reguleres også efter byggelovgivningen og må ikke medføre sætningsskader m.v. på omkringliggende bygninger eller medføre f.eks. mobilisering af nærliggende
jord- og grundvandsforureninger.
Køge Kommunes politikker og strategier
Agenda 21
Køge Kommune arbejder aktivt for at fremme en bæredygtig udvikling med fokus på værdier inden for sociale og kulturelle, økonomiske, samt miljømæssige forhold. Lokalplanen understøtter:
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- reducere udledningen af drivhusgasser ved at give gode
muligheder for brug af cykler og kollektiv transport i det 		
som reelt alternativ til transport i egen bil.
- indrager ikke nye arealer, men byomdanner erhvervsområde til
blandet byområde.
- give gode forhold for bløde trafikanter og fremme af
sunde transportvaner, ved at sikre cykelstier og cykelparkering.
- skabe trivsel og velvære for beboerne i området ved prioritering
af grønne gårdrum, altaner og almindinger.
- sikre mulighed for friluftsliv, rekreation og motion ved 		
gode forbindelser og nærhed til natur.
- etablering af almindingerne som biotoper med beplantning med
åbne grøfter, der udnytter overfladevandet til at 		
skabe landskabelige kvaliteter.
- sikre bæredygtige tiltag i lokalplanområdet som bl.a. LAR 		
(Lokal Afledning af Regnvand).
Boligpolitik
Lokalplanen understøtter Køge Kommunes boligpolitik ved at
tilstræbe en varieret boligsammensætning mht. ejerforhold, boligstørrelser og boligtyper. Derudover tilføres byen attraktive fællesarealer, bynære og strandnære, spændende arkitektur, kulturel
byudvikling og tryghedsskabende tiltag således, at byens attraktion som tilflytningskommune styrkes.
Handicappolitik
Lokalplanen understøtter Køge Kommunes handicappolitik ved at
give mulighed for gode adgangsforhold til attraktive nye boliger og
gårdrum, havne- og strandområde og et passende antal handicapparkeringspladser inden for lokalplanområdet.
Tilladelse fra andre myndigheder
Havneloven
Anlæg i havnebassinet i forbindelse med etablering af ny kajkant
og opfyldning indenfor lokalplanområdet forudsætter en tilladelse
fra Trafik- og byggestyrelsen, jf. Lov om Havne § 2, stk. 2, hvis
projektet er VVM-pligtigt.
Servitutter
Der er ved udarbejdelse af lokalplanen gennemført en servitutundersøgelse. Servitutter, der aflyses ved lokalplanens endelige vedtagelse, fremgår af lokalplanens bestemmelser.
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. Det er
ikke alle rør, kabler og ledninger, der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes.
Matr.nr. 19k og 19m, Køge Markjorder
Tinglyst: 25.05.1961
Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse mv.
Påtaleberettiget: Køge Byråd
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Servitutten omhandler til bestemmelser om formål kun til industrielt brug, bygningshøjder m.m. Servitutten aflyses i forbindelse
med den endelige vedtagelse af lokalplanen.
Matr.nr. 19k og 19m, Køge Markjorder
Tinglyst: 09.04.1964
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.
Påtaleberettiget: Ejere af matr.nr. 19k og 19m samt Køge Byråd
Servitutten omhandler kloakledning og vandledning som går over
den sydlige del af parcellerne. Ledninger skal respekteres eller
flyttes.
Strategisk Miljøvurdering
Lokalplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). På denne baggrund er der
foretaget en screening efter lovens § 8, stk. 1, med det formål at
afgøre, i hvilket omfang lokalplanen forudsætter gennemførelse af
en miljøvurdering.
På baggrund af screeningen er der gennemført en miljøvurdering
af følgende parametre:
• Støjpåvirkningen fra omgivelserne (erhvervsområde og havneaktiviteter), samt øget trafik og støj i etableringsfasen
• Håndtering af forurenet jord og sikring af grundvand
• Håndtering af overfladevand - LAR
• Påvirkning af kysten (projekt inden for kystnærhedszonen)
inkl. ud- og indsigtslinjer og adgangsforhold
• Klima - Vindpåvirkning og vurdering af konsekvenser ved at
områdets klimasikres løbende
• Natur - påvirkning af dyre- og planteliv på strandengen mod
syd
• Adgangsforhold for svage grupper
• Tilgængelighed fra parkeringshus (gangafstande).
Nedenfor følger et resumé af vurderingen af miljøpåvirkningerne:
Der er ved vurderingerne i redegørelsen fundet, at særligt støj,
LAR, vindpåvirkning og jordforurening vil udgøre miljøpåvirkninger,
hvor det er nødvendigt at gennemføre afværgeforanstaltninger.
Virksomhedsstøj og trafikstøj
Støjkortet i afsnittet ”Virksomhedsstøj” viser, at de fleste nord- og
østvendte bygningsfacader i SH3 påvirkes med et støjniveau over
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse.
Efterhånden som de efterfølgende etaper af byudviklingen på
Søndre Havn realiseres vil bebyggelsernes afskærmende virkning
nedbringe støjpåvirkningen af delområde SH3. Jf. afsnit ”Fuldt udbygget Søndre havn”, vil støjpåvirkingen af SH3 i et fuldt udbygget
område kunne overholde de vejledende støjkrav undtagen for de
østligste facader.
Intern trafikstøj fra et fuldt udbygget område
Ved et fuldt udbygget Søndre Havn kan der forventes en hverdagsdøgntrafik på op til 4.100 biler på Søndre Molevej. Støjberegninger
viser, at de vejledende grænseværdier på Lden 58 dB for boliger
ikke vil kunne overholdes langs vejen.
Afværgeforanstaltninger
Mange bygningsfacader kan ikke afskærmes, så grænseværdierne
fra både virksomhedsstøj og trafikstøj kan overholdes. Ligeledes
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kan opholdsarealer ikke placeres så grænseværdier overholdes
uden afskærmning. Derfor anvendes mulighederne jf. Miljøstyrelsens tillæg til støjvejledningen fra juli 2007, hvorefter det er muligt, i særlige tilfælde, at opføre boliger i støjbelastede byområder,
hvis der i lokalplanen optages bestemmelser om støjisolerende
tiltag på boligerne og om støjafskærmning af udendørs opholdsarealer.
Det sikres derfor i lokalplanen, at bebyggelser og opholdsarealer
indenfor delområde SH3 placeres, isoleres og/eller afskærmes, således at de vejledende grænseværdier kan overholdes.
Der er udarbejdet en støjredegørelse, som beskriver støj fra den
forventede interne trafik og hermed, i hvor høj grad der skal stilles særlige krav til bebyggelsens udformning og afskærmning. Til
beregning af den forventede trafikstøj lægges en prognose for den
forventede trafikmængde til grund, uddybet i miljørapporten og
tilhørende bilag.
Overvågning
Dokumentation i forbindelse med byggeansøgning for, at det udendørs støjniveau på opholdsarealer samt det indendørs støjniveau
ved boliger, kontorer mv. er overholdt.
Miljøafdelingens tilsyn med virksomhedernes overholdelse af vilkår
i de nuværende miljøgodkendelser.
Støj og vibrationer i etableringsfasen
Der er tale om en lang etableringsfase, der vil derfor tillige være
en lang periode, hvor der vil forekomme støj og vibrationer fra
byggepladsaktiviteter. Erfaringer fra etableringsfasen i SH1 og SH2
viser, at der primært fra rammearbejder kan forekomme støj og
vibrationer i naboområder.
Afværgeforanstaltninger
Der bør etableres vibrationsovervågning på de nærmeste nabobygninger inden rammearbejderne igangsættes. Desuden anbefales
det, at der foretages stikprøvevise målinger af komfortvibrationer
og støj. Krav til afværgeforanstaltninger kan ikke reguleres i lokalplanen, men fastsættes iht. den til enhver tid gældende ”Forskrift
for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune”.
Overvågning
Det er bygherrer og entreprenører på de enkelte byggefelter, som
skal ansøge og sikre, at byggeaktiviteterne udføres i henhold til
kravene i Køge Kommunes forskrift, og at der ikke sker skade på
omkringliggende bebyggelser. Tilsvarende er det Køge Kyst der er
ansvarlig for overholdelse af forskriften for så vidt angår byggemodningsprojektet, etablering af kajkanter mv.
I forbindelse med opførelse af ny bebyggelse indenfor etape SH3
skal der håndteres større mængder jord. I næsten hele planområdet er der registreret forureninger på vidensnivau 1 og 2. Derfor
skal oprensning af jordforurening ved opgravning og bortskaffelse
af forurenet jord ske i henhold til jordforureningsloven og tilhørende bekendtgørelser.
På dette grundlag vurderes det, at håndtering af en mulig jordforurening sker på et forsvarligt grundlag, og at der ikke er behov for
yderligere afværgeforanstaltninger.
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Der er ikke lavet undersøgelser for risikoen for spredning af grundvandsforureningen i området, men det vurderes, at evt. grundvandssænkninger kan medføre spredninger af grundvandsforureningen.
Hvis der skal foretages grundvandssænkning, skal der laves risikovurderinger inden byggearbejderne starter, og det skal sikres,
at grundvandssænkningen ikke medfører yderligere spredning af
grundvandsforureninger.
Afværgeforanstaltninger
Hvis der skal flyttes jord væk fra området, skal der i henhold til
jordflytningsbekendtgørelsen § 2 stk. 1 pkt. 4 og 5 dokumenteres,
at jorden er ren, eller jorden skal flyttes til et godkendt modtageanlæg.
Hvis der derudover i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde
konstateres tegn på jordforurening, skal arbejdet standses og
Køge Kommune underrettes. Herefter vurderes det, om der skal
fastsættes vilkår inden arbejdet kan genoptages.
Køge Kommune kan om nødvendigt fastsætte betingelser i forbindelse med tilladelse til grundvandssænkning.
Overvågning
Køge Kommunes og Region Sjællands tilladelser i henhold til jordforureningsloven herunder jordflytninger.
Køge Kommunes almindelige tilsyn om overholdelse af vilkår for
grundvandssænkning.
Overfaldevand -LAR
Det vurderes generelt, at lokalplanen sikrer, at overfladevand håndteres således, at de miljømæssige konsekvenser ikke er væsentlige.
Vandet ledes til lavninger på strandengen, som er tilstrækkeligt
rummelige til at håndtere overfladevand ved en 100 års hændelse.
Området udføres med LAR-løsninger, som sikrer, at stofbelastningen
vil minimeres væsentligt ved rensning i bede. Vandrendernes udformning sikrer, at overfladevandet ikke medfører erosion i almindingerne.

Strandengen forventes i perioder at få en vådere karakter, som
kan fremme biodiversiteten.
Afværgeforanstaltninger og overvågning
Der etableres et vandskel i ny Søndre Molevej, som sikrer, at overfladevand forholdsvis ledes til havnebassinet samt ledes til strandengen.
Trug i almindinger og lavninger i strandengen skal dimensioneres
efter beregningerne for klimaændringer og regnvandsmængder.
Ændringer skal indarbejdes i et tillæg til spildevandsplanen.
Når strandengen får en vådere karakter vil nødvendige tiltag løbende blive vurderet for at sikre tilgængeligheden.
Overvågning skal herefter ske ifm. myndighedsbehandlingen af
byggemodningen.
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Påvirkning af kysten
Den kommende bebyggelse i den østlige del af lokalplanområdet
vil blive placeret i forbindelse med den eksisterende mole og vil
således kunne opleves tydeligt fra kysten. Bebyggelse i lokalplanområdet vil have et mindre omfang med en maks. størrelse på 220
m2 og en maks. højde på 4 m. Dog kan 6 m. langs vejen tillades
opført med en bygningshøjde på op til 5 m.
Nord for MA2 ligger Køge Havn med sine store bygningsvolumener,
mens området mod vest er et erhvervsområde under omdannelse
til bebyggelser i op til 24,5 meters højde. Den kommende bebyggelse ved molen vurderes ikke at give anledning til en væsentlig
visuel påvirkning af kysten, grundet de store bygningsvolumener i
naboområderne, som fremstår mere tydelige fra kysten.
Den kommende bebyggelse vil med sin sammenhængende karréstruktur give Søndre Havn et mere harmonisk og bymæssigt
udtryk efterhånden som havnevirksomhederne afvikles. Den ny
bebyggelse vil variere fra 3 til 7 etager og i højde minde om nogle
af de eksisterende industrielle anlæg på Søndre Havn. Det er hensigten at bevare enkelte af de markante bygninger på havnen,
som for eksempel nogle af siloerne og ØA bygningen, såfremt der
kan findes en ny anvendelse af bygningerne. Området vil dog med
etableringen af bebyggelsen i SH3 få en større bygningsvolumen
end der findes i dag.
Når hele Søndre Havn er omdannet i overensstemmelse med udviklingsplanen vil det nye byområde skabe en ny kystprofil, hvor
byen markerer sig i samspil med de store erhvervsvolumnier på
erhvervshavnen og skabe en klar afgrænsning af byen mod strand
og strandengsarealer.
Det vurderes, at den planlagte bebyggelse på Søndre Havn visuelt
vil påvirke Køges kystlinje, ”sky line”. Kystlinjen ændrer karakter
fra industrihavn til mere bymæssig karakter, og der opereres med
nogle større volumener end der ses på havnen i dag. Dette medfører, at den gamle bykernes silhuet helt eller delvist bliver skjult af
den nye bebyggelse.
Det vurderes samlet set, at der ikke vil ske en negativ påvirkning
af den visuelle oplevelse af kysten, da der forsat vil være en klar
afgræsning af byen mod strand og kyst.
Afværgeforanstaltninger og overvågning
Det vurderes ikke, at være nødvendigt med afværgeforanstaltninger eller overvågning udover sagsbehandling iht. lokalplanens
bestemmelser.
Klima - Vindpåvirkning og klimasikring
Der gives mulighed for, at der på Søndre Havn kan opføres karrébebyggelser i op til 24,5 meter. Opførelsen af større bebyggelser
påvirker vindmiljøet. Der er derfor foretaget vindstudier af det
fremtidige vindmiljø på Søndre Havn. Vindstudiet viser, at det vil
være de korte østligste almindinger, som ligger tæt på kysten, der
vil have en lav vindkomfort.
Søndre Havn er med sin placering ved kysten oversvømmelsestruet. Udviklingsplanen fastlægger at der skal etableres diger i form
af en ny kajkant og en engkant mod strandengen. Lokalplanen
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fastlægger, at engkanten skal etableres i min. kote 2,8 DVR90,
for derved at beskytte området mod fremtidige oversvømmelser.
Digerne etableres etapevis, indtil digerne er fuldt etableret vil
området ikke være mere beskyttet end i dag. Stuegulvskoten i ny
bebyggelse indenfor delområde SH3 skal placeres i min. kote 3,25
DVR90, dvs. at det alene vil være eventuelle kældre, samt vejarealer, almindinger mv. der risikerer at blive oversvømmet.
Stormflod kombineret med en ekstrem regnvandshændelse vil give
problemer i lokalplanområdet, idet højvandslukker vil medføre, at
regnvandet vil opstuve indenfor digerne.
På grund af forventningerne til en forhøjet grundvandsstand forårsaget af havstigninger, kan strandengen forventes på sigt at få en
vådere karakter.
Afværgeforanstaltninger
For at sikre, at der kan skabes attraktive opholdsarealer kan der
etableres beplantning i enderne af almindingerne mod strandengskanten og havnebassinet.
Der bør gennemføres vindreducerende tiltag i form af forskudte
facader.
For at undgå oversvømmelser indenfor digerne bør der etableres
pumpebrønde i diget med mulighed for bortpumpning af regnvand
med mobile pumper.
Overvågning
Overvågning vil ske i forbindelse med Køge Kommunes byggesagsbehandling iht. lokalplanerne.
Pumperne er grundejerforeningens ejendom og ansvaret for bortpumpning af vand indenfor digerne er grundejerforeningens.
Natur
Der udledes overfladevand via almindinger til nedsivning på strandengsarealerne syd for lokalplanområdet. Arealerne grænser op til
beskyttede naturarealer.
Nedsivningsområdet vil blive anlagt således, at overskydende
regnvand ikke kan løbe mod syd og dermed vil § 3 området ikke
blive påvirket af projektet.
Det er vurderingen, at bilag IV-arternes levesteder er tilstrækkeligt
beskyttede, så længe § 3-beskyttelsen af engenes og vandhullernes tilstand opretholdes.
Afværgeforanstaltninger og overvågning
Det skal sikres og overvåges, at der ikke sker oversvømmelser af
de naturbeskyttede arealer mod syd, således at det undgås at ændre i tilstanden af disse.
Tilgængelighed for svage grupper
Jf. tidligere planlægning (Lokalplan 1040 for SH1 og SH2 og prospektet for SH3) skal gårdrummene etableres som offentlige tilgængelige arealer og fungere som ”smutveje” gennem området.
Dette fastholdes i lokalplan 1081, men heri fastsættes desuden at
minimum en adgang skal etableres med adgangsforhold, der sikrer
at gangbesværede kan benytte adgangen. Denne ændring skyldes
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at det har vist sig vanskeligt at opfylde kravene til tilgængelighed
ved alle porte til gårdrummene.
Det vurderes, at etablering af én adgang med handicapadgang vil
være en acceptabel løsning af hensyn til tilgængelighed for offentligheden.
Afværgeforanstaltninger
Der skal som minimum etableres én adgang til hvert gårdrum der
opfylder kravet til tilgængelighed.
Overvågning
Overvågning vil blive foretaget ifm. Køge Kommunes byggesagsbehandling.
Tilgængelighed til parkeringshus
Et parkeringshus i SH3-6 vil blive placeret i en afstand til det maritime aktivitetsområde og stranden på ca. 400 m, og dermed er
et acceptabelt komfortniveau for gående fra parkeringspladser til
destination.
Afværgeforanstaltninger
Der udarbejdes i efteråret 2017 en samlet parkeringsstrategi for
Søndre Havn. Uanset placering af parkeringshus, vil der i parkeringsstrategien blive taget højde for gangafstand til strand og det
maritime aktivitetsområde i vurderingen af p-behovet i SH4. Dette
vil blive indarbejdet i den kommende lokalplan for SH4.
Der vil i forbindelse med planlægningen for det samlede maritime
aktivitetsområde, blive indarbejdet parkeringspladser i nærhed til
de rekreative områder. Ved særlige begivenheder eller særligt godt
vejr, vil parkeringspladser i parkeringshus aflaste de fremtidige
parkeringspladser i det maritime aktivitetsområde.
Overvågning
Overvågning vil blive foretaget ifm. Køge Kommunes byggesagsbehandling.
Alternativer
Efter lov om miljøvurdering skal det vurderes, hvad den sandsynlige udvikling er, hvis planen ikke gennemføres - dvs. et 0-alternativ. 0-alternativet betyder, at planforslagene ikke vedtages og
at områdets fremtidige udvikling sker med udgangspunkt i den
nuværende aktivitet og gældende planlægning.
Hvis planen ikke realiseres vil området, de omkringliggende boligområder, de trafikale forhold, samt de nærliggende virksomheder i
erhvervsområdet, ikke blive påvirket i det beskrevne omfang.
Indenfor størstedelen af området kan dermed etableres industribebyggelser og anlæg i tilknytning til erhvervshavnen i overensstemmelse med gældende lokalplan. Der vil dermed være risiko for at
der opstår miljøkonflikter ift. allerede etablerede boligområder i
SH1 og SH2. Bebyggelsen må iht. lokalplanen opføres med en
højde på 12,5 m.
Der etableres ikke et nyt attraktivt byområde eller rekreative anlæg som forudsat i planlægningen.
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Der gives ikke mulighed for byfortætning, nye boliger skal dermed
findes andre steder, f.eks. som udvidelse af byzoneområder.
Der er ikke undersøgt andre alternativer end 0-alternativet.
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Køge Kommuneplan 2013-2021
Kommuneplantillæg 28

Kommuneplantillægget har til formål at justere afgrænsningen
mellem rammeområderne 3E03, 3C15, 3R09 og 3R08, se kortbilag
herunder.
Der ændres ikke på rammebestemmelserne med kommuneplantillægget.

Eksisterende rammer i Kommuneplan
2013

Ny rammeafgrænsning i Kommuneplantillæg 28
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Nr.

3C15

Navn

Søndre Havn

Anvendelse

Centerområde

Specifik anvendelse

Bycenter Blandede byfunktioner: Detailhandel, administration, service, boliger, kulturelle og offentlige formål

Bebyggelses procent

155

Etager

7

Højde

24,5

Bemærkninger

Området skal overvejende anvendes til boliger og erhverv, men
også til offentlige formål.
Bebyggelsesstrukturen skal have karakter af karreer. Områdets
nord-syd-gående byrum skal have en grøn karakter primært for
cykler og gående. Områdets øst-vestgående byrum skal være gaderum for både biler, cykler og gående.
I forbindelse med kommende lokalplanlægning skal der arbejdes
med bevaring af områdets industrielle spor og byens byprofil mod
Køge Bugt.
Den del af Søndre Havn, omkring hvor campingpladsen ligger i
dag, vil ved lokalplanlægning blive overført til byzone.
Bebyggelsesprocenten er angivet som et gennemsnit for rammen
som helhed, og overdækket parkering er ikke medregnet.
Detailhandel:
Området deler en samlet detailhandelsramme på 4.500 m2 med
Collstrop og det eksisterende detailhandelsesområde. Bruttoetagearealet for de enkelte butikker må max. være 400 m2.
Der må højst etableres 1 p-plads pr. 75 m2.
Parkeringsnorm:
Parkeringsnormen for Køge Bymidte gælder for hele rammen.

36

Nr.

3R08

Navn

Søndre Havn

Anvendelse

Rekreativt område

Specifik anvendelse

Rekreativt grønt område Rekreative formål som ferie- og fritidsformål og naturprægede områder, herunder strand.

Etager

1,5

Højde

8,5

Bemærkninger

Servicefunktioner og fællesanlæg kan tillades indpasset i området.
Området skal fortsat have landzonestatus. Dog kan zonegrænsen
justeres i en lokalplan ved overførsel af cirkuspladsen med et areal
på ca. 15.000 m2 til byzone.
Udvidelse af strand og strandeng ved opfyldning af vandarealer
forudsætter tilladelse fra Kystdirektoratet. Området skal fortsat
have landzonestatus

Nr.

3R09

Navn

Indermolen

Anvendelse

Rekreativt område

Specifik anvendelse

Rekreativt område
Rekreative formål, offentlige formål eller fritidsformål så som restaurant, kiosk, klubfaciliteter, grønt område, strand, sportsfaciliteter.
Herudover kan der etableres tekniske anlæg i tilknytning til havnen

Bebyggelses procent

7

Etager

1,5

Højde

8,5

Bemærkninger

Faciliteter for maritime klubber og andre fritidsfaciliteter relateret
til havnen, stranden og havet samt tekniske anlæg i tilknytning til
havnen kan indpasses i området.
Der kan lokalplanlægges for max én restaurant (bordservering) i
tilknytning til en badeanstalt eller lignende offentlige formål.
Parkeringsnorm:
Parkeringsnormen for Køge Bymidte gælder for dele af rammen.
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Nr.

3E03

Navn

Nordre Havn

Anvendelse

Erhvervsområde

Specifik anvendelse

Havneerhverv og vindmøller. Virksomheder med driftsmæssig
tilknytning til havnen som fremstillings- og transportvirksomheder
samt engroshandel, administration og lignende.

Bebyggelses procent

70

Etager

2,5

Højde

12,5 (150)

Bemærkninger

Servicefunktioner og fællesanlæg kan etableres i området. Hvis
hensynet til områdets eller anlæggets drift taler for det, kan enkelte bygninger eller bygningsdele tillades opført i større højde, såfremt de ikke bryder byprofilen og opfattelsen af kystlandskabet.
Ejendommen Havnen 39 (det gamle havnekontor) må endvidere
anvendes til ikkehavnerelateret erhverv i form af kontor, serviceerhverv (fx klinik, ejendomsmægler, revisor, restaurant/café), kursusvirksomhed og kulturelle formål. Der må ikke etableres detailhandel eller bolig på ejendommen.
Yderst i rammeområdet kan der etableres dækmoler, der i den sydlige ende skal forbindes til Søndre havn med en bro, så der sikres
gennemsejling for robåde og kajakker.
På dækmolerne må der opsættes fire vindmøller med en totalhøjde
på maksimalt 150 meter. Vindmøllerne skal have ens farve og omdrejningsretning I den nordlige grænse mod Køge Marina jf. rammeområde 2R13 kan der etableres en støjafskærmning i form af
en støjvold.
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Bestemmelser
Lokalplan 1081
Nyt byområde på Søndre Havn - SH3 - og maritimt
aktivitetsområde - MA2
I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1529 af
23. november 2015 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
1.1
Lokalplanens formål er at:

§1
Lokalplanens formål

- sikre, at området anvendes til byområde med mulighed for boliger, kontor- og serviceerhverv, offentlige institutioner, parkering,
mindre butikker samt caféer, fritidsaktiviteter og rekreative formål,
- sikre, at bebyggelsen opføres som karrébebyggelser med forskellige etagehøjder i et varieret arkitektonisk udtryk,
- sikre, at bebyggelsen opføres med offentlig tilgængelige interne
gårdrum og fælles friarealer, der i samspil skaber attraktive og
oplevelsesrige byrum,
- sikre adgang til bebyggelsen via fordelingsveje, boligveje og
almindinger,
- sikre etablering af Engkanten som en klimasikring udnyttet som
offentlige opholdsrum,
- sikre, at etablering af stisystemer i området giver en let adgang
gennem bebyggelsen til strand, havn og offentlige funktioner,
- sikre, at ny bebyggelse og tilhørende friarealer opføres efter
de intentioner som fremgår af ”Udviklingsplan for Køge Kyst”,
”Kvalitetsprogram for Køge Kyst”, ”Arkitektonisk mangfoldighed
på Søndre Havn – et inspirationshefte” samt ”Prospekt for etape
SH3”.

§2
Lokalplanområdet og
zonestatus

2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter hele
matr. nr. 19k, 20 m, 20s samt del af 19f, 19i, 19m, 20a, 20g,
20ae, 20 ap og 7000 ag, alle af Køge Markjorder, samt alle parceller, der efter den 01.07.2017 udstykkes fra nævnte ejendomme.

MA2

SH3

2.2
Området ligger i byzone og landzone, arealer markeret med skravering på kortbilag 1 overføres til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse.
2.3
Lokalplanområdet er opdelt i delområde SH3 og MA2, se kortbilag
2.

Delområder
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§3
Områdets anvendelse
Serviceerhverv er erhverv, der ikke
producerer varer, men tjenesteydelser. Her er der tale om handel,
finansiering, reklame mv. men ikke
værksteder udover kunsthåndværkere i tilknytning til salgslokale.

Boliger må kun anvendes til helårsbeboelse med bopælspligt

Fællesanlæg til ophold kan være
byhaver, boldbane, parkourbane og
lign

3.1
Delområde SH3 må kun anvendes til boligformål, i form af etagebyggeri, kontor- og serviceerhverv samt institutioner. Boliger må
kun anvendes til helårsbeboelse.
Stueetagen mod Søndre Molevej og langs Engkanten må ligeledes
anvendes til caféer og mindre detailhandelsbutikker. Den enkelte
butik/caféer ved Søndre Molevej må have et maks. bruttoetageareal på 300 m2, butikker/caféer langs Engkanten må have et
maks. bruttoetageareal på 100 m2. Der må etableres detailhandelsbutikker med et maks. samlet bruttoetageareal på 600 m2.
3.2
Byggefelt SH3-4 kan anvendes enten til parkeringshus med mulighed for fællesanlæg til ophold på taget eller til anvendelser i overensstemmelse med § 3.1.
Byggefelt SH3-6 kan anvendes enten til parkeringshus med mulighed for fællesanlæg til ophold på taget eller til anvendelser i overensstemmelse med § 3.1.
Derudover kan byggefelt SH3-6 anvendes til parkeringshus kombineret med etageboliger, kontor- og serviceerhverv samt detailhandel, hvor stueetagen samt 1. og 2. etage må indrettes til
kontor- og serviceerhverv samt detailhandel, mens de 3 øverste
etager (5., 6. og 7. etage) må anvendes til boliger. Tagfladen af
parkeringshuset kan anvendes til friareal for boligerne i SH3-6 og/
eller til fællesanlæg til ophold.
Der må maks. etableres ét parkeringshus i lokalplanområdet.
Parkeringshuset skal være offentligt tilgængeligt. Op til 120 ppladser kan reserveres til konkrete boliger. Parkeringshusets tagkonstruktion skal være forberedt til fællesanlæg til ophold.
3.3
Delområde MA2 må kun anvendes til rekreative formål, herunder
maritime aktiviteter og fritidsaktiviteter såsom badeanlæg.
3.4
Den eksisterende silo i SH3-4 kan genanvendes som en del af et
offentligt byrum, som en del af parkeringshus, sekundærer rum
til boliger, herunder opbevaring, hobbyværksteder, cykelparkering
etc.
3.5
Der må ikke etableres spillehaller med gevinstgivende spilleautomater i lokalplanområdet.

§4
Udstykning

Delområde SH3
4.1
Udstykning må kun ske i overensstemmelse med de principielle
byggefelter, som angivet på kortbilag 2.
Byggefelterne kan videreudstykkes i flere parceller, eller de enkelte
bygninger kan udstykkes som sokkelparceller.
Sokkelgrunden afgrænses i princippet langs bygningens eller kæl-
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derens sokkel/mur, men kan udføres således at terrasser, trapper,
teknik o.lign. er indeholdt i sokkelgrunden. Hvor der er mulighed
for etablering af kantzone, kan sokkelgrunden afgrænses svarende
til udnyttelsen af kantzonen. Dog skal §6.5 respekteres.
Delområde MA2
4.2
Udstykning indenfor delområde MA2 må kun ske i overensstemmelse med byggefeltet, som angivet på kortbilag 2.
§5
Veje, stier og parkering

5.1
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Strandpromenaden og Carlsensvej via fordelingsvejene A:A (Søndre Molevej) og C:C Søndre Badevej. Vejarealer udlægges som vist i princippet på kortbilag 2.
5.2
Fordelingsvejen/gaderummet A:A udlægges med en minimum
bredde på 15 m, i princippet som vist på fig. 1.
5.3
Fordelingsvejen/gaderummet B:B udlægges med en minimum
bredde på 12 m, i princippet vist på fig. 2

Fig. 1.
Princip for fordelingsveje

Fig. 1.
Princip for fordelingsveje

Fig. 2.
Princip for vej B:B

5.4
Fordelingsvejen/gaderum C:C (Søndre Badevej) udlægges med en
minimum bredde på 13 m.
Den nord-sydgående del af vej C:C skal være ensrettet fra syd
mod nord, som angivet på kortbilag 2. Denne del af C:C udlægges
med en minimum bredde på 7 meter som et ensrettet kørespor
gennem almindingen.
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Fig. 3
Princip for boligvej

5.5
Boligvej/gaderum D:D udlægges med en minimum bredde på 13
m, i princippet som vist på fig. 3.
Boligvejen/gaderummet D:D skal udføres med karakter af lege og
opholdsgade, i princippet som vist på fig.3.
5.6
Der skal udlægges og etableres vej E-E igennem området, som
vist på kortbilag 2.
Eksisterende vejarealer under byggefelterne, almindinger m.v., forudsættes nedlagt jf. vejlovens regler.

Vejen skal udlægges med en bredde på minimum 8 meter og anlægges med en bredde på minimum 5 meter og med fast kørebane.

Søndre Molevej og Engkanten udlægges som offentlige vej iht. vejlovgivningen. Øvrige veje og stier
udlægges som private fællesveje
iht. privatvejsloven.

5.7
Hvor vejene A:A, C:C og D:D krydser friarealerne (almindingerne),
skal vejene indsnævres og føres over almindingerne i en løsning,
der nedsætter hastigheden og underordner sig almindingernes karakter. Terrænet i almindingerne skal tilpasses, så der ikke er behov for værn. Se vejindsnævringspunkter på kortbilag 2.
5.8
Der kan etableres anlæg for affald i diskrete anlæg på vejareal, i
form af nedgravet affaldssystem placeret ved fordelings- eller boligveje. Nedgravede affaldssystemer skal etableres i overensstemmelse med Køge Kommunes affaldsregulativ.
5.9
Engkanten skal udlægges og etableres som en rekreativ stiforbindelse for cykler og gående, der samtidig kan anvendes som brandredningsvej.
Brandredningsveje skal udlægges med minimum 5 meter og anlægges med en minimum 3 meter bred befæstet kørebane.
5.10
Gennem almindingerne skal der anlægges snoede stiforløb for cykler og gående. Der kan etableres adgang til boligerne fra almindingerne.
5.11
Alle færdselsarealer, adgangs- og opholdsarealer, pladser samt
engkanten, hvor der er forskel i terrænniveau, skal udformes med
ramper, elevator e.l. niveaufri adgang således, at bevægelseshæmmedes færdsel på arealerne tilgodeses.
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Der skal etableres mindst én offentlig adgang for bevægelseshandicappede til gårdrum i hvert byggefelt.
5.12
Der skal anlægges offentlige handicapparkeringspladser svarende
til minimum 1 stor og 1 almindelig handicapparkeringsplads indenfor lokalplanområdet.
Store offentlige handicapparkeringspladser kan placeres på fordelingsvejsarealer A:A og B:B eller i parkeringshus.
Private almindelige handicapparkeringspladser må etableres i parkeringskældre. Private store handicapparkeringspladser må placeres på terræn eller i parkeringshus i umiddelbar nærhed af de
enkelte karréer.
En stor handicapparkeringsplads skal anlægges med et brugsareal
på mindst 4,5 x 8 meter. En almindelig handicapparkeringsplads
skal anlægges med et brugsareal på mindst 3,5 x 5 meter.
5.13
Adgange til P-kældre skal etableres via rampe fra vejstrækningerne A:A, eller C:C, dog ikke hvor vejene har et nord-sydgående
vejforløb.
5.14
Parkeringshus i byggefelt SH3-4 eller SH3-6 skal have vejadgang
fra Søndre Molevej (A:A).
5.15
Minimum 50% procent af cykelparkeringspladserne skal placeres i
parkeringskældre eller på anden måde indenfor i bebyggelsen, resten kan placeres i gårdrum og på boligveje eller i mindre omfang
i almindinger i tilknytning til opgange indenfor kantzonen.
5.16
I forbindelse med nybyggeri skal der jf. Køge Kommunes parkeringsnorm anlægges parkering som følgende:
- Boliger: 0,75 bil-P pr. bolig og 2 cykel-P pr. bolig
- Kontor- og serviceerhverv: 1 bil-P pr. 75 m2 og 0,5 cykel-P pr.
arbejdsplads
- Detailhandel: 1 bil-P pr. 40 m² og 1 cykel-P pr. 50 m²
- Kulturelle, fritids- og offentlige formål: Vurderes i hvert enkelt
tilfælde i forbindelse med byggesagsbehandlingen.
Parkering udløst af parkeringsnormen skal etableres i kælder eller i
parkeringshus.
§6
Bebyggelsens omfang og
placering

Delområde SH3
6.1
Eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet må nedrives.
6.2
Etagearealet for delområde SH3 skal have følgende fordeling af
etageareal på de enkelte byggefelter:
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Det maksimale etageareal fordeles
på de enkelte byggefelter.
Etageareal, der ikke udnyttes indenfor byggefeltet, kan i begrænset
omfang, overføres til andre byggefelter.

Byggefelt:
- SH3-1: 5.400
- SH3-2: 5.650
- SH3-3: 6.750
- SH3-5: 7.400

m²,
m²,
m²,
m2,

- SH3-4: 6.650 m² (med eller uden genanvendt silo) ved parkeringshus er det maks. 12.000 m2.
Mellem de enkelte byggefelter kan etagearealet for anvendelse jf.
§ 3.1 justeres med +/- 10% i forbindelse med detailprojekteringen.
- SH3-6: 14.000 m2 til parkeringshus. Heraf må maks. 2.000 m2
anvendes til kontor- og serviceerhverv samt butikker i stueetager,
1. og 2. etage og maks. 2.600 m2 må anvendes til boliger. Hvis
byggefeltet ikke anvendes til parkeringshus kan opføres 7.000 m2
til anvendelse jf. § 3.1.
Parkeringshus i byggefelt SH3-4 eller SH3-6 må maksimalt etableres i op til 5 etager med en maks. bygningshøjde på 18 m.
Der må placeres boliger ovenpå parkeringshus i SH3-6, i sådan et
tilfælde må parkeringshuset højst opføres i 4 etager og boligerne
ovenpå i 1-3 etager. Samlet bygningshøjde på maks. 24,5 m.
6.3
Siloen i SH3-4, der er vist på kortbilag 2, kan ved bevaring ombygges og indrettes til maks. 650 m2 bebyggelse i maks. 2 etager,
med en maks. bygningshøjde på 8 m. Ved anvendelse til parkeringshus kan siloen udføres med maks. 5 etager og med en maks.
højde svarende til parkeringshuset.
6.4
Bebyggelsen skal opføres som karréer med en husdybde på maks.
12 m og med gårdrum, hvor der er offentlig passagemulighed via
trapper eller ramper.
6.5
Al bebyggelse skal opføres indenfor byggefelterne som vist på
kortbilag 2. Felterne kan i mindre grad justeres, men må ikke forøges.
Der er mulighed for at etablere en kantzone på maks. 3 meter fra
byggefelterne jf. kortbilag 2. Indenfor kantzonen kan der etableres
terrasser o.l. i højder op til stueplanets gulvkote. Kantzonen skal
formidle overgangen mellem bygning og friarealer og kan indrettes
som opholdsarealer. Der må ikke etableres hæk eller hegning omkring eller i kantzonerne.
For hvert byggefelt kan maksimalt 40% af kantzonearealet langs
med almindingerne anvendes til private funktioner knyttet til bebyggelsen, såsom terrasser eller forhaver. Udnyttelsen af kantzonen skal underordne sig almindingernes karakter og funktioner.
6.6
Over stueetageplan må altaner have et maks. fremspring fra bygningskroppen på 1,8 m.
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Fig. 4
Princip for varierende bygningshøjder.

6.7
Der må ikke etableres varegårde, skure e.lign. eller anlæg for nogen form for renovation og affaldssortering i gårdrummene.
6.8
Boligbebyggelse skal opføres i varierende højder og etager fra 3 til
7 etager.
Der kan opføres fælleslokaler i tilknytning til almindinger eller engkanten, såfremt karréen udformes med en åbning mod fællesarealerne. Fælleslokaler skal placeres således de indgår som en del af
bebyggelsens karréstuktur. Fritliggende fælleslokaler skal etableres
med en mindre bygningsdybde end den øvrige karrébebyggelsen
og i maks. 1 etage med udnyttet tagetage.
Fritliggende fælleslokaler skal placeres i flugt med karréstrukturen.
6.9
Den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 24,5 m målt fra
terræn på gadeniveau. Højst 20% af etagearealet må have en
bygningshøjde på mere end 18 m.
6.10
Stuegulvskoter skal etableres i minimum kote 3.25 DVR90, dog
kan stuelejligheder foldes nedover plinten således, at der er niveaufri adgang til terræn.
6.11
Kote i gårdrum skal følge principperne i koteplanen i kortbilag 3.
Koteforskel mellem gårdrum og laveste stikote i almindingerne og
laveste terrænkote på fortov må maksimalt være 1,4 m.
Kote i gårdrum tages ved byggeriets gårdfacade og i flugt hermed
ud for åbninger og porte. Koten kan i mindre omfang hæves i de
centrale dele af gårdrummet af hensyn til afledningen af regnvand
fra gårdrummet og i forbindelse med beplantning.
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Fig. 5 Princip for maks. koteforskel mellem gårdrum og det
omgivende terræn.

6.12
I hver karré skal der etableres minimum to åbninger/porte med en
min. bredde på 3,5 m.
Der må kun etableres cykelparkering eller anden opmagasinering i
åbningerne, såfremt dette er foreneligt med krav til brandredning
og passage mulighed, og såfremt der kan sikres god visuel forbindelse mellem gårdrum og det omgivende terræn. Mindst en åbning
i hver karré skal være tilgængelig for gangbesværede.
Delområde MA2
6.13
Etagearealet for delområdet må ikke overstige 220 m².
6.14
Bebyggelsen skal opføres med en gulvkote som sikrer, at der kan
etableres niveaufri adgang fra vej E:E.
6.15
Bebyggelsen må maksimalt udføres med 1 etage plus en tagterrasse, med en maks. bygningshøjde på 4 m., dog kan op til 6 m.
af facaden mod vej tillades en bygningshøjde op til 5 m.
6.16
Al bebyggelse skal opføres indenfor byggefelterne som vist på
kortbilag 2.
§7
Bebyggelsens ydre
fremtræden

Delområde SH3
7.1
Ny bebyggelse skal opføres efter de intentioner, som fremgår af
”Udviklingsplan for Køge Kyst”, ”Kvalitetsprogram for Køge Kyst”,
”Arkitektonisk mangfoldighed på Søndre Havn – et inspirationshefte” samt ”Prospekt for etape SH3”.
7.2
Jf. §8.1 skal ny bebyggelse mod fordelingsvejene Søndre Molevej
(A:A) etableres med forskudte facadeelementer, spring eller forskydninger i klimaskærm som skal være med til at variere arkitekturen og formindske vindpåvirkningen i gaderummet.
Facader kan opbrydes ved etablering af altaner, støj afskærmning,
fremskydning eller tilbagetrækning af bygningskroppe o.lign.
Altaner og lignende bygningsdele skal fremstå som integrerede
dele af arkitekturen og skal være med til at skabe variation i bygningsfacaderne.
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Fig. 6 Variationsmuligheder i facaden

7.3
Facader skal variere i farver eller materialer i forhold til bygninger i
de tilstødende byggefelter.
Det primære facademateriale kan suppleres med andre materialer
til at variere bygningens udtryk og fremhæve forskellige funktioner.
Facadeoverflader skal fremstå i ikke reflekterende materialer.
7.4
Bebyggelsen skal have en åben karakter med vinduer og døre mod
omgivelserne.
7.5
Udadvendte funktioner i stueetagen, som nævnt i §3.1, skal afspejles i facadeudformningen med større glaspartier eller anden
gennemsigtlig facadebehandling, som ikke må blændes af.
I vinduer må kun anvendes plant glas, som skal fremtræde klart
uden spejlende virkning.
7.6
For byggefelt SH3-4 eller SH3-6 gælder, at et eventuelt parkeringshus uden andre anvendelser skal opføres i en visuelt let konstruktion, der kan begrønnes med vegetation.
Ved parkeringshus i SH3-6 kombineret med boliger og kontor- og
serviceerhverv skal bebyggelsen fremstå som en arkitektonisk helhed.
7.7
Solcelleanlæg o.l. kan opsættes på tage, såfremt det sker som en
integreret del af bygningens arkitektur. Eventuelle anlæg skal nedfældes i tagfladen eller på inddækkede stativer og må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer og forbipasserende.
Zink, kobber og bly må ikke anvendes af miljøhensyn i forhold til LARløsningen.

7.8
Der må ikke anvendes zink, kobber og bly til tagrender, taginddækninger og facader.
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For delområde MA2
7.9
Ny bebyggelse skal for det enkelte delområde fremstå som en
arkitektonisk helhed og må kun opføres i naturlige og robuste materialer, som tegl, beton, træ, natursten mv. Afskærmningen om
tagtereasser, ventilation og lignende skal indarbejdes i den arkitektoniske helhed.
Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende materialer.
§8
Ubebyggede arealer

Delområde SH3
8.1
Der skal etableres udendørs opholdsarealer svarende til mindst
15% af boligbebyggelsens etageareal og 5% af erhvervsbebyggelsens etageareal. Karréernes indre gårdrum, terrasser, tagterrasser
og altaner må indgå i opholdsarealberegningen under forudsætning af, at de overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj, se §10 vedr. Støj.
Arealerne skal være opholdsegnede og arealer til vejadgang og
parkering kan ikke medregnes i den samlede opholdsarealberegning. Opholdsarealberegningen skal udføres for hver enkelt karrébebyggelse.
Der skal sikres en god vindkomfort på tagterrasserne og altaner
ved at etablere forskudte facader, afskærmning mv.
8.2
Almindingerne udlægges som fælles fri- og opholdsarealer med offentlig adgang.
Almindingerne skal anlægges med træer og anden varieret beplantning, primært som naturlig (vild) beplantning med lavt plejeniveau, i overensstemmelse med prospekt for etape 3, fra februar
2016.
Indenfor almindingerne kan der desuden etableres aktivitetsområder til ophold og leg.
8.3
I almindingerne skal der anlægges regnvandshåndteringssystemer
i form af LAR løsning til håndtering af overfladevandet. LAR løsningen skal udformes som et landskabeligt element med bassiner
og trug, der leder regnvand via synlige forløb, åbne grøfter eller
render med fast bund til nedsivning udenfor lokalplanområdet eller
udledning til havnebassinet. Det skal sikres, at der sker tilstrækkelig rensning af regnvand inden udledning til recipient efter bedst
mulige og tilrådighedsværende teknologi.
8.4
Gårdrummene skal indrettes som beplantede opholdsarealer med
mulighed for lege/opholdsanlæg, samt med regnvandsløsninger,
der kan tilbageholde eller lede regnvandet til almindingerne. Der
kan etableres private terrasser til stuelejlighederne i gårdrummene. Disse terrasser må ikke afskærmes med fast hæk eller hegn.
8.5
Der skal etableres et dige med i min. kote 2,8 DVR90 som en del
af engkanten udformet som et forhøjet opholdsareal i min. kote
2,8 DVR90.
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Engkanten skal anlægges med adgangsgivende trapper til strand
og strandeng, i princippet som vist på fig. 7.
Delområde MA2
8.6
Indenfor lokalplanområdet må der etableres afskærmning, terrasser, bølgebrydere mv. når materialevalg og udformning harmonerer med øvrig bebyggelse og anlæg.

Strandpromenaden
Fig. 7. Princip for engkant

stueetage kt: 3,25

gård kt: 3,10

promenade kt: 2,8

p-kælder gulv kt: 0

strandengen

trædæk til ophold

5 m redningsvej

9.1
Skiltning på ejendommen må kun finde sted i forbindelse med de
funktioner og erhverv, der i henhold til § 3 kan etableres.
Skiltet skal placeres på bebyggelsens facade og indarbejdes i bygningens arkitektur, således at princip og omfang for skiltningen
godkendes for den enkelte karré ved bebyggelsens godkendelse.
Skiltet må alene omfatte firmanavn og logo. Der må ikke reklameres for mærkevarer, varegrupper eller særlige tilbud. Eller opsættes reklameflag eller udhængsskilte.
3 m kantzone

§9
Skiltning og belysning

9.2
Lysskilte skal udformes, så de ikke blænder eller reflekterer. Skilte
må ikke belyses med coronabelysning
9.3
Ny skiltning skal godkendes af Køge Kommune.
§ 10
Støj

For delområde SH3
10.1
Delområdet er en del af et byomdannelsesområde, der kan således
i en overgangsperiode på 8 år fra lokalplanens endelige vedtagelse
tillades en 5 dB lempelse i forhold til Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier fra juli 2007, for så vidt angår støjkilder, som med
sikkerhed reduceres eller bringes til ophør inden 8 år.
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Hvis Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj fra
virksomheder tillagt 5 dB overskrides udendørs ved boliger, eller
støjen ikke kan forventes nedbragt i løbet af en 8-årig periode,
skal boligernes facader udformes, så støjniveauet i sove- og opholdsrum indendørs med åbne vinduer ikke overstiger grænseværdierne i Miljøstyrelsens ”Tillæg til vejledning nr. 5/1984: Ekstern
støj fra virksomheder, juli 2007”
I hvert sove- og opholdsrum skal mindst ét vindue udformes så
det i åben tilstand kan overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Kontor- og erhvervsbygninger skal udformes, så støjniveauet indendørs ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier
for ekstern støj.
10.2
Ved ny bebyggelse skal det sikres, at det indendørs støjniveau i
boliger og det udendørs støjniveau, som den forventede trafikstøj
påfører opholdsarealerne, ikke overstiger Miljøstyrelsens til enhver
tid gældende grænseværdier for trafikstøj. Til beregning af det
forventede støjniveau benyttes prognose for den forventede trafikmængde ved et fuldt udbygget område.
10.3
Til boliger må der etableres altaner e.lign. på karréernes støjbelastede facader uden afskærmning, såfremt der med direkte adgang
fra samme boligenhed etableres udendørs opholdsarealer f.eks. altaner eller terrasser, der opfylder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for udendørs opholdsarealer.
Støjbelastede altaner e.lign. må ikke medregnes i beregningen af
opholdsarealer.
10.4
Ny bebyggelse skal mod fordelingsvejene Søndre Molevej (A:A)
etableres med forskudte facadeelementer, spring eller forskydninger i klimaskærm som kan være med til at formindske støjpåvirkningen i gaderummet.
§ 11
Tekniske anlæg

Fælles for delområderne
11.1
Trappe- og elevatortårne, ventilationsanlæg og andre tekniske anlæg, så som solfangere og solceller, skal udføres som et arkitektonisk indpasset element i facade eller tag. Kun de dele, som af hensyn til funktionen ikke kan skjules, må være synlige. Udluftninger
skal samles i skorstenslignende bygningselementer.
11.2
Ventilationsluft fra restaurationer skal afkastes over tag eller renses. Ventilationskanaler skal anbringes inde i bygningerne.
11.3
Der må ikke opsættes radio- og tv-antenner, herunder parabolantenner på bygninger, som er synlige fra veje, stier, almindinger og
gårdrum. Mobilantenner må opsættes, men skal indpasses i arkitekturen.
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For SH3
11.4
Tag- og overfladevand skal håndteres ved brug af LAR-løsninger.
Tag- og overfladevand skal udledes til havnebassin og til strandeng. Udledning skal ske via almindingerne.
Overfladevand fra veje skal ledes igennem minimum 0,3 m filtermuld inden det ledes videre.
§ 12
Forudsætninger for
ibrugtagning

12.1
Før ny bebyggelse tages i brug skal det dokumenteres, at støjen
på udendørs opholdsarealer ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for støj.
12.2
Før ny bebyggelse tages i brug skal det dokumenteres, at støjen i
indendørs opholdsrum ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdi for støj.
12.3
Området skal tilsluttes kollektiv kloak-, vand- og varmeforsyning.

§ 13
Grundejerforening

§ 14
Ophævelse af lokalplan,
byplanvedtægt m.m.

§ 15
Servitutter

13.1
Samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanens område SH3
har pligt til at være medlem af ”Bydelsforeningen Søndre Havn”.
Medlemspligten træder først i kraft når der sker ændret anvendelse i overensstemmelse med nærværende lokalplan.
14.1
Med lokalplan 1081’s endelige vedtagelse aflyses
- lokalplan 3-44 for Køge Havn,
- lokalplan 3-36 for Køge Havn,
- lokalplan 3-30 rammelokalplan for Køge Havn og
- lokalplan 1040 for nyt byområde på Søndre havn, for de områder, som lokalplan 1081 omfatter.
15.1
Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen,
fortrænges af planen.
Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan nr. 1081 ophæves følgende servitut
Matr.nr. 19k og 19m, Køge Markjorder
Tinglyst: 25.05.1961
Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse mv.
Påtaleberettiget: Køge Byråd
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§ 16
Lokalplanens retsvirkninger

16.1
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må der jf.
Planlovens § 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid
med bestemmelserne i lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i
sig selv en handlepligt til at ændre eksisterende lovlige forhold,
der således kan fortsætte som hidtil.
Køge Byråd kan meddele dispensation til mindre væsentlige ændringer af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at
forholdet ikke er i strid med planens principper eller formål. Mere
væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
Såfremt et forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven og
Planloven.
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af lokalplanen.
Midlertidige retsvirkninger
Ifølge Planlovens § 17 gælder der midlertidige retsvirkninger fra
datoen for offentliggørelsen af lokalplanforslaget. Efter denne dato
må ejendomme inden for området ikke bebygges eller udnyttes på
en måde, der skaber risiko for foregribelse af den endelige
plans indhold.
Forbuddet omfatter også bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget.
En byggetilladelse, der er udstedt før offentliggørelsen af planforslaget, berøres ikke.
De foreløbige retsvirkninger gælder indtil lokalplanen er offentliggjort efter endelig vedtagelse. Dog gælder den foreløbige retsvirkning højst ét år efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget.
Efter den offentlige høringsperiode og inden Byrådets endelige
vedtagelse af lokalplanen kan Byrådet tillade, at ejendomme bebygges eller udnyttes efter forslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et byggearbejde mv, der er lokalplanpligtigt.
Køge Byråd har i medfør af Planlovens § 24 vedtaget nærværende
lokalplan 1081 som forslag den xx. XX 2017.

Vedtagelsespåtegning

Flemming Christensen		
Peter Frost
Borgmester			Kommunaldirektør
Sign.				Sign.

Bekendtgørelse om lokalplanens vedtagelse er sket den dd. mm
yyyy fra hvilken dato planens retsvirkninger gælder.
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Lokalplan 1081 Nyt byområde på Søndre Havn - SH3 - og maritimt aktivitetsområde - MA2
Køge Kommune 2017
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Kortbilag 2
Retningsgivende lokalplankort
Mål 1:2.000
Lokalplan 1081 Nyt byområde på Søndre Havn - SH3 og maritimt aktivitetsområde - MA2
Køge Kommune 2017
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Koteplan for Søndre Havn
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maritimt aktivitetsområde - MA2
Køge Kommune 2017
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