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Udstykninger i landzone, dec. 2017
Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget seks ansøgninger
om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger.

Planafdelingen

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge
www.koege.dk
Tlf. 56 67 67 67

Alle berørte ejendomme ligger i landzone og to ejendomme ligger desuden i
lokalplanlagt landsby. Det betyder, at der ikke uden en landzonetilladelse må Kontakt:
foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen Karen Thorkenholdt
af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. § 35, stk. 1 i Planloven. Tlf. +45 56 67 24 42
Mail tmf@koege.dk

Søllerupvej 15
LE34 har på vegne af ejer af ejendommen ansøgt om landzonetilladelse til
opførelse af ny helårsbolig i 1½ plan på matr.nr. 2f Søllerup By, Herfølge
samt opførelse af ny helårsbolig i 1½ plan på matr.nr.2h Søllerup By,
Herfølge. De to matrikler er allerede udstykket i 1940’erne.

Ejer bor på Søllerupvej 15 på matr.nr. 2g Søllerup By, Herfølge. Ved
udstykningen blev kun matr.nr. 2g bebygget, mens nabogrundene, som der
ansøges om, er blevet benyttet som have i tilknytning til dette hus.
Matr. 2f har et areal på ca. 850 m2 og matr. 2h har et areal på ca. 637 m2.
Matr. 2h er delvist omfattet af skovbyggelinje.
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Sagen har været i naboorientering i perioden 16. oktober til 30. oktober
2017 og der er ikke indkommet bemærkninger.
Forvaltningen vurderer, at tilladelse til opførelse af helårsboliger i dette
tilfælde ligger udenfor, hvad der generelt bør tillades i landzonen. Opførelse
af boliger på ejendommene kan ikke sidestilles med en huludfyldning i
eksisterende husrække, da der så vil være mange andre lignende muligheder
i området.
Mht. matr.nr. 2f kan udvalget overveje om det forhold, at grunden allerede
er udstykket, samt at denne matrikel ligger mellem to boligejendomme, kan
hindre utilsigtet præcedensvirkning og dermed tale for en tilladelse.
Matr. 2h vurderes med kun 637 m² at være uegnet som boligejendom i det
åbne land, hvor ekstra plads normalt er en afgørende parameter. Hertil
kommer, at denne grund er omfattet af skovbyggelinje, hvilket øger
begrænsningerne for boligbyggeri, idet det landskabelige hensyn til
skovbrynet og indblik til skov skal indgå i kommunens vurdering.
Udvalget har tidligere tilladt ny helårsbolig på Søllerupvej 20, hvor grunden
også var udstykket før planloven trådte i kraft i 1970. Denne grund kan i
højere grad siges at ligge i en husrække.
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Firkløvervej 1
LE34 har på vegne af ejer ansøgt om landzonetilladelse til udstykning af en
grund til opførelse af helårsbeboelse.
Ejendommen har et areal på ca. 2.389 m². Ejer påtænker at udstykke ca.
1.028 m² inkl. ca. 160 m² vejareal.

Ejer påtænker at sælge ejendommen. Da grundarealet er større end 1400
m² vil avancen ved salg som udgangspunkt blive beskattet, med mindre
grunden efter offentlig bestemmelse ikke kan udstykkes. Ved den skitserede
udstykning vil bygningsparcellen blive nedbragt under 1400 m² og dermed
blive omfattet af den normale skattefrihed ved salg af egen bolig.
Sagen har været i naboorientering i perioden 12. oktober til 26. oktober
2017 og der er ikke indkommet bemærkninger.

Ejendommen ligger 200-300 m nord for byzonen i Ejby som den midterste af
tre ejendomme langs grusvejen Firkløvervej.
Forvaltningen vurderer, at udstykningen i dette tilfælde ligger udenfor, hvad
der generelt kan tillades i landzonen. En udstykning af ejendommen
Firkløvervej 1, kan ikke sidestilles med en huludfyldning i eksisterende
husrække, da der her blot er tale om to større landejendomme på en
markvej, der fører videre til yderligere landejendomme.
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Hastrupvej 25B
Landinspektør Steen Nørgaard har på vegne af ejer ansøgt om
landzonetilladelse til udstykning af 2 grunde til opførelse af helårsboliger,
alternativt en enkelt udstykning.
Ejendommen har et areal på ca. 18.000 m². Ejer påtænker at udstykke
grundene på arealet mellem kolonihaveforeningen og de eksisterende to
h e l å r s boliger m o d syd. På begge de ønskede grunde vil der være
husfacade mod Hastrupvej.

Ejendommen grænser mod nord og vest op til kolonihaver, som er omfattet
af lokalplan 1047 Kolonihaver i Køge Kommune. Mod syd er der 150 m til Gl.
Hastrup landsby.
Sagen har været i naboorientering i perioden 13. oktober til 27. oktober og
der er ikke indkommet bemærkninger.
Forvaltningen vurderer, at udstykning af denne ejendom ligger udenfor hvad
der er praksis og hvad der kan tillades i landzonen. Udstykning af Hastrupvej
25B kan ikke sidestilles med en huludfyldning i eksisterende husrække, idet
de omkringliggende grunde er kolonihaver. Dog ligger området i et bebygget
område.
Tillades udstykning af ejendommen vil det formentlig medføre præcedens,
idet flere lignende udstykninger i området dernæst vil kunne tillades.
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Ringstedvej 72
Mølbak Landinspektører har på vegne af ejer ansøgt om dispensation til
udstykning af ejendommen, så der bliver 2 nye byggegrunde til bebyggelse
med parcelhuse til helårsbeboelse, alternativt kun 1 byggegrund.

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 4-22, Lellinge Østermark landsby, som
i § 4.2 fastsætter, at der ikke kan foretages udstykninger inden for område A
med henblik på etablering af ny boligbebyggelse. Udstykning og
arealoverførsel i øvrigt kan kun finde sted efter byrådets særlige
godkendelse.
Sagen har tidligere været forelagt TMU som meddelte afslag med henvisning
til lokalplanens ordlyd og samtidig anførte, at der ikke må etableres flere
indkørsler til ejendommen.
Ansøger ønsker at ændre indkørslen, så der bliver en fælles indkørsel til alle
grundene, hvilket skulle løse problemet med flere indkørsler.
Alternativt ansøges om opførelse af yderligere bebyggelser til
helårsbeboelse, i det der henvises til lokalplanens § 7.1 stk. 2, hvoraf det
fremgår, at boligbebyggelsen på den enkelte ejendom ikke må overstige et
samlet bruttoetageareal på 350 m². Der tænkes opført yderligere et eller to
huse, hvorefter ejendommen opdeles i ejerlejligheder.
Sagen har været i naboorientering i perioden den 9. oktober til den 26.
oktober 2017.
Der er indkommet 6 svar, hvoraf de 5 er positive overfor udstykning og en
enkelt er imod udstykning af matr. 12f med henvisning til gældende
lokalplan.
Forvaltningen vurderer, at udstykning af denne ejendom ligger udenfor hvad
der er praksis og hvad der kan tillades i landzonen. Ejendommen ligger
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indenfor en gældende lokalplan som fastsætter, at der ikke kan foretages
udstykninger med henblik på etablering af ny boligbebyggelse.
Evt. opførelse af yderligere ny bebyggelse til helårsbeboelse, vil ikke kunne
opføres som fritliggende bolig da en sådan efterfølgende vil kunne medføre
ønske om udstykning. Hvis der skal opføres yderligere boligbyggeri på
ejendommen vil denne skulle sammenbygges med eksisterende
boligbebyggelse op til et samlet bruttoetageareal på 350 m². Efterfølgende
vil denne evt. kunne opdeles i ejerlejligheder
Ringstedvej 102
Ejerne af ejendommen har ansøgt om tilladelse til opførelse af yderligere et
enfamiliehus på ejendommen. Der er ikke tale om udstykning, men om
opførelse af hus til forældre.
Der er i august 2017 givet tilladelse til nedrivning af det gamle stuehus samt
2 staldbygninger.
En del af ejendommen er omfattet af Lokalplan 4-22, Lellinge Østermark
landsby, som i § 4.2 fastsætter, at der ikke kan foretages udstykninger
inden for område A med henblik på etablering af ny boligbebyggelse.
Udstykning og arealoverførsel i øvrigt kan kun finde sted efter byrådets
særlige godkendelse.
Ejendommen beliggende indenfor transportkorridoren, hvor kommunen ikke
må give landzonetilladelse til nyt byggeri
Der ansøges om to alternative placeringer.
1 I den gamle have som er indenfor lokalplanområdet. Med denne
placering kan den eksisterende indkørsel benyttes.
2 Ved fælles indkørsel mod vest. Dette område ligger udenfor
lokalplanen.
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Sagen har været i naboorientering i perioden den 9. oktober til den 26.
oktober 2017.
Der er indkommet 7 svar med følgende fordeling:
Placering 1: 6 er for og 1 er imod. Imod placering 1 begrundes med forringet
udsigt og værdiforringelse af indsigers ejendom.
Placering 2: 2 er for og 5 er imod. Imod placering 2 begrundes med at
lokalplanen bør fastholdes, at der ikke er grund til at gå udenfor lokalplanen
når det eksisterende hus bliver nedrevet og der dermed opstår mulighed for
at bygge på eksisterende grund. Derudover begrundes med at der i dag er
rigelig udkørsel fra denne vej.
Forvaltningen vurderer, at placering 1, indenfor lokalplanområdet, vil kunne
accepteres hvis det samlede bruttoetageareal ikke overstiger de 350 m²,
som er fastsat i lokalplanens § 7.1. ”Boligbebyggelsen på den enkelte
ejendom må ikke overstige et samlet bruttoetageareal på 350 m²”.
Dog vil ny bebyggelse ikke kunne opføres som fritliggende bolig da en sådan
vil kræve landzonetilladelse, og da den efterfølgende vil kunne medføre
ønske om udstykning. Hvis der skal opføres yderligere boligbyggeri på
ejendommen vil denne skulle sammenbygges med eksisterende
boligbebyggelse op til et samlet bruttoetageareal på 350 m². Efterfølgende
vil denne evt. kunne opdeles i ejerlejligheder
Placering 2 vurderes at ligge udenfor hvad der er praksis og hvad der kan
tillades i landzonen, da boligen er placeret udenfor lokalplangrænsen. Denne
placering vil forudsætte landzonetilladelse i transportkorridoren, hvilket ikke
er muligt.
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Ølbyvej 173
Byggekompagniet Ebbesen og Estimo ApS har på vegne af ejer ansøgt om
landzonetilladelse til udstykning af 2-3 nye parceller til opførelse af
helårsboliger.
Ejendommen på ca. 33.000 m2 har i dag en del erhvervsbygninger, som
ønskes nedrevet, hvis boligudstykning tillades.
Ejendommen ligger i det åbne land ca. 400 m syd for Ll. Skensved og under
150 m fra STC.

Sagen har været i naboorientering i perioden 26. oktober til 9. november og
der er ikke indkommet bemærkninger.
Forvaltningen vurderer, at udstykning til boliger ligger udenfor, hvad der
generelt bør tillades i landzonen. Ejendommen ligger i det åbne land uden
direkte tilknytning til en landsby eller i en eksisterende husrække. Derudover
må man forvente en del støj fra STC, der ikke befordrer boligudlæg i
umiddelbar nærhed.

Side 8/8

